
Transcript aflevering 82 DAMN, HONEY

De very special feestdagen special met Wiam (WIAM) en Lotte van Eijk (LOTTE)

Hosts: Marie Lotte Hagen (ML) en Nydia van Voorthuizen (NYD)

NYD Dag feestneuzen en kerstballen, welkom bij DAMN HONEY

INTRO MUZIEK

ML De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen

NYD Mijn naam is Nydia

ML En ik ben Marie Lotte

NYD Dit is aflevering 82, of beter gezegd

ML & NYD *in koor* DE VERY SPECIAL FEESTDAGEN SPECIAL!!!!

NYD Omg, dit hebben we níet geoefend

ML I know en ik weet jij er eigenlijk een hekel aan hebt volgens mij als mensen

tegelijkertijd...

NYD I LOVE IT

WIAM Dit was heel mooi. We kunnen dit opnieuw doen, maar dan met z’n allen

NYD Dit is aflevering 82, oftewel

ML NYD WIAM LOTTE *in koor* DE VERY SPECIAL FEESTDAGEN SPECIAL!!!!

ML Traditiegetrouw doen we het deze aflevering allemaal even HELEMAAL

ANDERS. Geen vaste rubrieken: wel twee ORAKELS die hun wijsheid over jullie uit

zullen storten. We vroegen op Instagram of jullie kopzorgen, dilemma's en

buikpijnsituaties rondom Feest wilden insturen en you delivered, dus daar duiken we
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zo in

NYD Nu zit iedereen natuurlijk op het puuuuuntje van de stoel van: WIE ZIJN DAN

DIE ORAAKLEN?!

ML Niemand weet het!

NYD Dus ik zal ze bekend gaan maken. De Vlaamse luisteraar kent haar van haar

weergaloze optreden bij de Slimste mens ter wereld, de geile luisteraar las haar

hilarische edoch educatieve befcursus in onze seksverhalenbundel Damn horny, de

insta lurker kent haar van the interwebs, waar zij ons zegent met haar wijsheid in

woord en beeld, want ze is ontzettend sexy. Zo vaak mogelijk wil dat nog even

benadrukken,dat ze heel sexy is. En voor de mensen die van lachen houden en wie

houdt er nou niet van lachen: you know her als comedian. Het issss… Wiam! *gejoel

van de anderen aan tafel* Wiam wiam wiam! @wiamwiamwiam

ML Wiam wiam wiam

NYD drie keer

WIAM hey hey hey hey hey

ML Hallo, welkom en wat heerlijk dat je er bent

WIAM dankjewel

LOTTE Lekker sexy wijf

NYD Zij is sexyyyyy

WIAM Ja, maar oke, ga je effe haar, háár introduceren Check deze lekkere wijf naast

me

ML En orakel nummer 2 is ook al zo’n POWERHOUSE. En diezelfde geile luisteraar

van hierboven, van hiernaast, van hier net, van hier op, van die Nydia net noemde,

kent haar óók van DAMN, HORNY want inderdaad, zij schreef het beruchte verhaal
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‘Komkommer’ *gelach op de achtergrond* en ik word alweer wild als ik eraan denk.

En deze Rotterdamse schreeuwgoeroe maakt geweldige pimpelvlogs, foto’s en

peptalks én ze heeft een eigen kledinglijn genaamd

houseoflaaaavvv…loveiii…GODVER ik heb het geoefend!!

LOTTE *lacht en doet ML na* houseofle-ve-lo-va-leeeeee. Houseoflovaeij

NYD lovaeij

ML House of Lovaeij

LOTTE Ja

ML en ze hebt nu een jurkje aan van de nieuwe lijn

LOTTE Voor als dit wél online komt

ML geweldig, ja waarschijnlijk komt dit online

NYD we hebben camera’s, mensen

ML we kunnen het opzoeken, een timestamp maken van wat Lotte net deed.

Welkom Lotte van Eijk

LOTTE Ja, bedankt dat ik hier mag zijn

NYD We gaan het allemaal anders doen

ML Jij zit zo en ik denk.. moet ik iets doen?

NYD JA!

ML We gooien dus alle rubrieken overboord, hartstikke leuk. We gaan dus niks doen

zoals we het normaal doen. Euhhh, de DE FEESTDAGEN, we duiken erin. God wat

heerlijk, feestdagen, lichtjes, leuk, kerstboom, alles, tenminste bij mij.. staat er nu

een kerstboom. I love it. Bij staat-ie ook *lacht*

LOTTE *lacht* Ja

ML Weet ik toevallig
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NYD Wat is er met die kerstboom?

LOTTE Heb jij dat niet gezien?

NYD Nee

LOTTE Nouuuu, dan is ons gesprek voorbij, ja, ons gesprek is echt voorbij

WIAM Ik ook niet, sorry

NYD Gelukkig, zullen wij dan doorpraten?

LOTTE Ik woon nu op mezelf en dit is ook de eerste keer dat ik m’n eigen kerstboom

opzet. En dat was gewoon meer een gedoe dan dat ik dacht

NYD Dat is HEEL VEEL GEDOE.

LOTTE Heeeel veel gedoe. Maar niemand vertelt mij dat he??!

NYD Nouja, ik had het je willen vertellen

LOTTE Jaaa, maar dat heb je niet gedaan

ML Nee, want jij kijkt blijkbaar niet naar…

LOTTE pimpelvlogs!

NYD anyway

WIAM Kun je effe kort zeggen wat er aan de hand is met die kerstboom?

ML Doe het, leg het effe uit

LOTTE Ik ging de intratuin in, laten we het effe daarop houwe. Dit was niet expres

om kerstspullen te kopen. Maar, heel intratuin is natuurlijk gewoon de Efteling van de

kerst, he. Daar ga je al. Dus ik kom daar en ik denk: mooie pimpelbal, ik zie wat

leuks. Dertien euro. JA?? Ik zie een mooi takkie. 25 euro.

WIAM ja ja ja ja

LOTTE ik denk: jij moet godverredomme een spaarreking hebben van tienduizend

hebben om je boom op te tuigen tegenwoordig. Dus dat ging nergens over en daar
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begon het. Toen heb ik alles bij de tweedehandswinkels vandaag gepakt en ging ik

dat optuigen en toen dacht ik: wat is dit voor pleuriszooitje. Het was gewoon een bij

elkaar geknalde… ja.. glitterbom. Maar niet op de goede manier. Dus dat liep

helemaal.. En iedereen vond het helemaal grappig, dus ja.. toen ging ik er maar mee

door. Ja.. ik laat mensen graag lachen

ML En het is nu een parel

LOTTE Ja, hij is gaaf. Ik heb er gewoon honderdduizend vlinders ingegooid

ML I know. En heel veel lichtjes, nu toch ook? Dat was ook even een gedoetje weet

ik

LOTTE Ja, dat was ook nog even een ding. Je moet, als je een kerstboom hebt..

koop 25 meter lichtjes

WIAM Ja

LOTTE Niet drie

NYD Nee, heel veel

ML Wij waren laatst in een tuincentrum, Nydia en ik, en daar hangt daar dus ook een

bordje echt met: als je boom zo groot is heb je zoveel meter nodig

LOTTE wat handig

ML En toen dacht ik: dit is geniaal, wel te laat, maar geniaal

NYD Ik heb nog een tip, want dit vergeet je dus he, volgend jaar ben je dit

waarschijnlijk weer vergeten

LOTTE Nouuu, neeneneneneneneee

NYD Wat ik gedaan heb, dit is echt iets wat ik doe en waar ik gebruik van maak, ik

heb een serieus Google drive document genaamd ‘kerstboom’. En daar heb ik

opgeschreven hoe groot m’n boom is en hoeveel lampjes ik er altijd in doe en
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gewoon dingen over die boom die ik vergeet

LOTTE Maar jij koopt ieder jaar dan nieuwe lampjes dan ofzo?

NYD Neee, maar soms gaan ze kapot, of je kan ze niet meer vinden

LOTTE jajajaa

NYD en dan denk je van: hè, maar hoeveel lichtjes deden we nou ook alweer? Wat

werkt? Hoe deed je ze dr…

LOTTE Ja, slim.

NYD Maar jij gaat dat niet vergeten. Hebben jullie iets met de feestdagen? Any

feestdag, niet per se kerst, even in het algemeen

ML feest

LOTTE Ja, ik hou van feest, maar ga jij maar, ik heb net over m’n pimpelboom

verteld

WIAM ja, nee, ik euh, ik heb eigenlijk vorig jaar voor het eerst kerst gevierd. Met m’n

vriend. En voor het eerst ook een kerstboom gehaald. En hij had al, dus m’n vriend,

had al kerstversiering

NYD Ornamenten

WIAM *zegt wat samenzweerderig en serieus* ornamenten. Ja, ik moest laatst aan

mijn broertje van zes uitleggen wat da was.

ML Het woord ‘ornament’ of kerst?

WIAM Ja, versieringen. Dat je denkt, ja het is geen kerstbal, het is geen verlichting,

wat is het dan? Ja, een ‘ornament’. En toen dacht ik: wauw, das wel een heftig

woord voor zoiets ludieks en kleins

LOTTE Inderdaad

WIAM ja toch? Moet ook een… pimpelding ofzo…
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NYD pimpeldingetje

LOTTE pimpelornament

ML pim…

WIAM ornament is zo serieus

NYD chic hè?

LOTTE ja, heel serieus

WIAM heel serieus. Ornament

ML Maar ja, pimpelen was ook eerst een chic woord, dus dat kan je ook gewoon..

WIAM Maar pimpelen klinkt niet serieus, ik dacht echt dat heeft met seks te maken

LOTTE kan ook

WIAM of met zuipen

LOTTE Ja hoor, lekker pimpelseksen

WIAM Maar ik vind het gezellig. Ik vind het gezellig. Het concept van samenkomen

met je familie, of met vrienden of je uitgekozen familie. Het vieren, samenzijn, dat

vind ik echt gewoon..mooi

NYD positieve gevoelens. Oké

WIAM Ja, omdat je het zelf moet invullen. Ik bedoel.. ja, als je een… kutfamilie hebt,

is het een beetje moeilijk

ML en doe je het dan dit jaar ook? Want vorig jaar voor het eerst en dat dit jaar ook

weer?

WIAM Ja, ja

ML ook weer een boom enzo?

WIAM ja

ML heeelak
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WIAM ja, ik was echt van.. de voorbije weken vergeten dat het al december was. En

dan o zo: o, wacht eens, we hebben nog geen kerstboom. O, het is al 11 december!

Het is eigenlijk letterlijk gister voor het eerst een kerstboom gaan zoeken, alles was

uitverkocht. En dan dinsdag.. dus morgen, gaan we een kerstboom kopen. Dan komt

er een nieuwe levering

LOTTE Nice, dan komt er een nieuwe

WIAM ook gister drie kerstballen gekocht

LOTTE ja, dan ben je klauwen vol met geld kwijt

WIAM dat was ons kerstcadeau aan elkaar

LOTTE ja, jaaa, jaa jaajaja, wij ook

ML Ja, maar je moet wat over hebben voor die gezelligheid he mensen

WIAM Maar ik zag op iemands story: ja, een kerstballen.. of kerstversieringcollectie,

dat leg je aan met de jaren

NYD dat is zo!!

LOTTE Ja dat is zo

NYD dat is écht zo

WIAM en dan moet dat langzaam samen groeien. Toen dacht ik: oojaaa, mooi

NYD Het is ook leuk, want dan denk je van: o ja, die had ik toen.. toen.. of: die heb ik

gekregen van die en die. En dan bouw je een collectie op en dat kan je dan weer

doorgeven

ML Ja, maar Nydia, jij hebt dat, zo’n collectie

NYD Ik heb dat, maar ik spaar dus echt al jaaaaa-ren

ML Ja

NYD Want mensen zeggen dan: wooow, wat heb je veel mooie spullen. Dat isss ook
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zo, er hangt echt voor facking 1000 euro ofzo in die boom, als je het allemaal gaat

optellen, dat is echt afschuwelijk, maar dat is echt al vanaf m’n negentiende. Ik denk

dat ik op m’n negentiende m’n eerste boom had

ML Ja

NYD ik ben nu 33

WIAM Ja

NYD en ik kom uit een gezin waar dit heel erg ook een ding is

WIAM ah, jaja

NYD Dus ik ben jarig in november dus dan krijg ik ook weer dat van m’n moeder. Het

is heel erg een ding gewoon

ML En dan is het elk jaar ook weer een ding als je ze uitpakt

NYD Ja, je babies

ML ik ben vijf jaar geleden door jou beinvloed volgens mij en toen… ik probeer nu

een soort van sneller.. ik.. ik had tegen mezelf gezegd: koop 1 bal per jaar, maar dit

jaar had ik er al zeven, haha

LOTTE ja, ik heb ook geen geduld hoor, ik heb dat geduld niet

ML nee ik ook niet, ik wil ‘t gewoon vol, geef me die bol met allemaal ornamenten

LOTTE geef me het nu. Liefst gister

WIAM ja

ML Dus ik heb ook geen geduld. Maar ik vind het geweldig, zou het niet anders

willen

WIAM ik heb er ook pauwen enzo inen vogels, maar niet met witte veren. Ik weet

niet waarom, maar ik had echt, ik had goster voor het eerst, stuitte ik op mezelf, van:

nee, geen wit in mn kerstboom. Het was echt een gevoel van: nee, het moeten een
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goudige…

LOTTE oja

NYD sfeertje

WIAM ja, sfeer hebben, met dat dennengroen, denk ik dan. Hebben andere mensen

dat ook?

NYD ik heb ook hele duidelijke meningen over welke kleuren wel of niet in mijn boom

WIAM Welke kleuren mogen voor jou noooooit in een kerstboom zitten

NYD nou, ik hou ook sowieso niet van wit en groen vind ik gewoon niet handig, want

dat valt weg

WIAM maar zoals zo’n pauw, das wel mooi

NYD huh?

WIAM een pauw is wel mooi

NYD ja, maar een pauw is vaak ook een beetje blauwig en meerdere kleuren

WIAM ja, ja, klopt

NYD dus dat kan wel, maar mijn.. heel veel is een beetje paars, roze, blauw. Maar ik

heb echt alles. Het is echt een mengelmoes

WIAM Maar hoe zorg je dus dat…Lotte.. dat dat dan bij jou geen schreeuwerige..

NYD het ís een schreeuwerige boom

WIAM o..

LOTTE ja, het is schreeuwerig

NYD en dat is what I like hahaha

WIAM o, doen we dat? oooo

LOTTE maar dat is ook wat zeg maar een kerstboom een kerstboom maakt, ja ja ja

jaa
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NYD heel veel mensen zullen het absoluut afgrijselijk vinden

WIAM o shit, oké, *lachend* ik dacht dat we een mooie kerstboom wouden met z’n

allen

NYD neeee, neeee. Heeeeeeeel veel geld

ML maar schreeuwerig

NYD Oké, Lot, euhh, feest, positief, negatief?

LOTTE Ja, ik hou van feest, mijn vader haat kerst, dus zeg maar, sinds mn ouders

gescheiden zijn is het zeg maar, hebben we echt het pimpelkerstleven omarmt, als

m’n moeder toen. En mn zusje en ik waren altijd van: als wij ons eigen huis hebben

dan worden er grote kerstdiners gevierd en broodjes.. m’n oma was degene die dat

helemaal organiseerde voor heel de familie en toen ging zij dood en was dat over, en

nu heb ik m’n eigen huis en daarom hangt het ook helemaal voor met

pimpelkerstzooi. Omdat ik gewoon zoiets heb van, ik vind dat gezellig, ik vind het

leuk en weet je.. het is natuurlijk ook heel commercieel. Ook met dat geld voor die

ballen, het gaat nergens over. Maar daarom vind ik het ook leuk juist om met budget

en tweedehandswinkels gewoon het heel gezellig te maken voor jezelf. Ik hou

sowieso van ruimtes inrichten dus ik vind het een soort toevoeging om dan weer

even daar mee bezig te zijn weetjewel. Nee, ik hou van feest, en kerst vind ik ook

echt gewoon.. ja, heel leuk en gezellig juist

NYD iets om naar uit te kijken

LOTTE ja, zeker weten

NYD oké. Marie Lot?

ML ik vind kerst leuk, ik vind het hartstikke gezellig allemaal. Raak er wel enorm

opgefokt van allemaal, van de feestdagen zelf. Dan denk ik *ademt paniekerig* ik
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moet van alles!! Ik moet cadeautjes kopen ofzo… of ik moet kaarten versturen of

whatever en dan moet ik mezelf daarna weer kalmeren dat dat allemaal ook niet

hoeft, maar ik vind het over het algemeen heel gezellig. Wel altijd even een gedoetje

om te bedenken bij wie je het dan gaat vieren. Zeker nu ik een relatie heb, dat het

toch altijd zo van: ja, bij wie dan en wanneer dan? tot nu toe is dat altijd wel redelijk

goed gegaan, maar ik heb geen, geen vervelende gevoelens ofzo bij kerst. En jij

vindt het euhh…?

NYD Nou, ik vind alles eromheen leuk. De boom en de kaart en de hobbelehopppp,

maar dat moeten en de familie enzo, dat is niet zo heel erg aan mij besteed. Ik zie

dus eigenlijk ook mijn eigen ouders nooit met kerst, wat veel mensen raar vinden. En

dan moet ik wel naar de schoonfam, want dat is gewoon hoe het gaat. En daar wordt

dan gegourmet

WIAM ooojaa

LOTTE hahhaaa bij ons ook, jaja, drie dagen gourmetten. Nee das overdreven

NYD Maar in ieder geval gourmetten, euhh, maar wat wou ik erover zeggen?

WIAM Ik haat gourmetten

NYD ja dat snap ik. Ik weet niet of het allemaal doorgaat nu. Vanwege de coroon,

maar dat zullen we wel zien… laten we innn de bowl met vragen duiken

ML Ja, laten we het doen. Aan Wiam de eer

WIAM o, aan mij, oké

NYD wat er dus gebeurt, voor de luisteraar, we hebben dus een bowl, een schaal,

hoe zeg je dat, op tafel, met allemaal dilemma's. Uitgeprint, netjes in stukjes geknipt

door Marie Lotte en we kunnen omstebeurt een dilemma of een kwestie of whatever

uit de bowl trekken en voorlezen. Misschien moeten we er alvast allemaal eentje
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trekken, anders duurt het..

WIAM ooo, sorry

NYD nee nee nee, tis niet erg

WIAM Is dit een vraag?

ML het kan ook een statement zijn

WIAM *leest voor* Vol aan het PMS’en zijn tijdens het bereiden van een viergangen

kerstdiner

NYD doe het niet

WIAM ja

ML vreselijk

NYD die combinatie lijkt mij ook niet ideaal

ML nee en ik spreek uit ervaring

WIAM ja maar wat doe je dan? Je hebt het al beloofd aan iedereen

ML nou dan heb je hulp nodig

LOTTE waarom beloof je iets?

ML ja ik zou denk ik dingen al.. Nee, ik zou eerst in mn Clue kijken

NYD de app

ML de app. M’n app Clue. Ik kijk serieus altijd als er iets is belangrijks of groots

aankomt en ik moet iets doen, kijk ik altid even in m’n app hoe het ervoor staat met

m’n cyclus. Want het is echt een ramp als ik niet in m’n goede doen ben en ik moet

iets doen. En ik zeg dan vaak al van te voren: dat gaat niet, of dat moeten we kleiner

houden ofzo

NYD je kan wel, ik snap het idee van je hebt het al beloofd, maar misschien…

ML je kan kerst ook niet echt verplaatsen natuurlijk
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NYD nee, maar misschien kan je wel van te voren al enigszins weten van het komt

eraan, dat je dan gewoon makkelijke dingen maakt. Het hoeft allemaal niet super…

ingewikkeld toch?

WIAM of niet in je eentje ofzo? Met een andere gast die dan ook helpt ofzo

NYD of iemand neemt wat meeee?

ML als Cato hier zou zitten dan zou zij zeggen: je haalt gewoon een paar pakken

gazpacho van de Lidl en dan heb je een voorgerecht

NYD en daar ben je

LOTTE ja, dan ben je klaar

WIAM Maar dat is het ook hè, je moet het niet moeilijker maken voor jezelf

NYD gewoon klaar, makkelijk

WIAM oké

NYD ik heb er ook een *leest voor*: ‘toxic familielid waarmee je contact hebt

verbroken weer zien tijdens kerst, HELP PANIEK’

WIAM o shit

NYD ik krijg hier ook paniek van, als ik dit lees

WIAM euhmm, oké

NYD dit is gewoon heel kut

LOTTE maar waarom zie je elkaar dan?

NYD ja, misschien is dat een situatie van euh, het hele gezin komt samen ofzo?

ML is het niet? Ja kijk.. Ik zie Lotte al kijken van: hoezo ga je? Waarom ga je en

hoezo doe je dit? Maar ik kan me dus wel voorstellen datje, dat het gewoon echt

heel kut wordt als je gaat zeggen: ik ga niet, en dat dan die drempel..

LOTTE maar het wordt toch ook kut als je zegt ik ga wel?
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WIAM ja

ML ja, voor jou. Maar niet voor de andere mensen

LOTTE het is toch altijd een akward situatie als mensen bij elkaar komen die elkaar

niet zien of niet aardig vinden. Ik heb altijd zoiets van, waarom ga je die situatie niet

gewoon…

NYD uit de weg

LOTTE niet doen. Ja, niet per se uit de weg. Want zeg maar, als je iets met iemand

wilt uitspreken moet je het gewoon uitspreken. Maar als jij niet met iemand iets wilt

uitspreken, waarom ga je dan wel met kerst leuk met elkaar zitten pimpelen voor

niks.

NYD Ja dat gaat natuurlijk nergens over, daar heb je wel gelijk in

LOTTE Het is een soort van masker die je dan op zet. Maar voor wie? Heb jij het

dan naar je zin, hebt de ander het naar de zin? Neej.

WIAM Maar het is ook een verschil hé. Want als je iemand onaardig vindt, ja we

vinden veel mensen onaardig. Maar dit is echt toxic, dus dit is echt heel heftig.

LOTTE Jaa okay, toxic, maar ze hadden geen contact toch?

NYD & WIAM Nee

LOTTE Ja je hebt liever geen contact.

WIAM Maar wil je dat zo houden of ja…

NYD Maar even aangenomen dat deze persoon wel gaat, want het dilemma is “ik ga

wel”. Wat voor tips hebben we dan?

WIAM Ja dan moet je echt weten waar die persoon is at all times en dan ga je in een

andere kamer zitten.

NYD Ontwijken dus
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LOTTE Of gewoon je grenzen aangeven. Of misschien voor een soort buddy zorgen.

Dit klinkt misschien heel gek. Maar als je een partner hebt of een familielid waar je

goed mee omgaat, gewoon zeggen van “ik voel me hier niet relaxed bij, maar ik wil

wel gewoon gaan en in een ruimte met die persoon kunnen zijn. Met jou gewoon

kletsen en dat ik jou als buddy heb voor afleiding en om dingen op te vangen.” Dat

die persoon gewoon aan de andere kant van de tafel gaat zitten, er is om je op te

vangen.

WIAM Een persoon die er ook vanaf weet.

LOTTE Exactly

WIAM Dan heb je een soort van vertrouwenspersoon.

LOTTE Maar als je echt een hekel aan die persoon hebt, blijf gewoon lekker thuis.

ML Maar stel nou, je familie weet het niet.

NYD Als je familie het niet weet, is het misschien wel nog makkelijker.

ML Hoe bedoel je?

NYD Nou als niemand ervan af weet van “Oh Marie Lotte die wil ik niet spreken” nou

dan ga je gewoon lekker euh lullen en die persoon negeer je gewoon.

ML Ja dat is waar

NYD Ik denk op het moment dat iedereen het weet, het veel meer een ding is.

LOTTE Het ligt er natuurlijk ook aan wat er voorgevallen is.

NYD Tuurlijk, ja

LOTTE Lastige vraag, hele lastige vraag.

WIAM Maar ook de optie van niet gaan, die is er ook gewoon.

LOTTE Voor je zelf kiezen

ML Ik denk dat dat voor veel dilemma’s gaat gelden.
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LOTTE Zal ik mijn dilemma opzeggen?

ML Jaa

LOTTE “Ik heb nog geen Oud en Nieuw maatjes gevonden. Hoe vind je die

mensen? Dan maar alleen vieren?” Jaa lekker alleen pimpelen. Ja ik heb daar echt

geen moeite mee. Maatjes vinden, ja lastig vind ik die.

ML Ik vind het gewoon zo jammer dat er altijd zo veel druk op Oud en Nieuw ligt. Ik

snap het heel goed…

LOTTE Jaa het is gewoon een avond.

ML En tegelijkertijd als je dan die knallen hoort zo vanaf een uur of 6 ofzo, en dan

denkt van ja oke iedereen is nu wel zo bezig en gaande naar hun plekken waar ze

dat gaan vieren en ik heb niemand. Ik kan me dat dus wel heel goed voorstellen. En

ik kan me er ook wel goed in verplaatsen eigenlijk. Ik heb dat ook een aantal jaar

gehad, dat ik gewoon echt niet wist waar en bij wie dan. Dus dan ging ik maar naar

mijn ouders en dan was ik ook doodongelukkig. Dus dat is echt een mindfuck.

LOTTE Ja dat is heel lastig. Ik vind ook wel dat er veel pressure op gelegd word,

zoveel FOMO van: als jij nu niet leuk aan het doen bent en stomdronken bent op een

feest, dan heb jij het niet naar je zin. Maar misschien voor iemand die gewoon een

boekje leest lekker bij de verwarming en de kat op schoot, dan is dat gewoon een

feestavond. Ja dat kan toch ook

ML Ja precies

LOTTE Lekker doen meiden, gewoon lekker doen.

ML En kijk gewoon ook niet op Instagram dan.

LOTTE Nee, zet je socials uit.

ML Doe het gewoon niet.
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LOTTE Zet je favoriete film aan.

ML Doe gewoon 2 januari weer inloggen, dan is alles weer verdwenen, al die stories

over hoe leuk iedereen het had. En niemand onthoudt het.

NYD Uiteindelijk gaat het helemaal niet om wat andere mensen onthouden of vinden

of whatever.

ML Nee maar voor jezelf. Zeg maar jij ziet dan al die mensen een soort van plezier

hebben. Maar op een gegeven moment is het weg en het is niet alsof dat levens

veranderend is voor die mensen.

NYD Ja of wel, maar het maakt dus niet uit. Dat is eigenlijk mee het punt. Misschien

dat mijn Oud en Nieuw wel altijd het aller hoogtepunt van mijn leven is, en op mijn

sterfbed denk ik “oh mijn god dat was heerlijk”. Maar dat maakt toch niet uit voor hoe

jullie Oud en Nieuw beleven?!

ML Nee dat is ook zo.

WIAM Ja maar ook dat je niet alleen bent. Er zijn heel veel mensen die alleen zijn

met Oud en Nieuw. Je bent niet de enige. Weet dat, dat wordt ook niet gebroadcast

op de stories. Terwijl zo veel andere mensen ook gewoon chips aan het eten zijn

terwijl ze … aan het kijken zijn.

ML Ik zou het heerlijk vinden als dat eens lekker viral gaat. Gewoon pimpelparty in je

eentje op Oud en Nieuw, gewoon lekker de hele avond vloggen. *lacht*

LOTTE Ja en je hebt altijd de aftelling en je hebt altijd een witte slechte comedian

die iets doet. *gegrinnik op de achtergrond* Kan je ook naar gaan zitten kijken. Dus

er is altijd wel wat aan de gang toch.

ML En dat is nog steeds wel een beetje het gevoel van community natuurlijk, want

heel veel andere mensen doen dit ook. *lacht*
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WIAM Ik heb een goed idee. Plan alvast je avond in, alleen. *iedereen reageert

instemmend* Doe het al op voorhand, van dit is een film die ik altijd al heb willen

zien, dit is altijd al een spel dat ik wilde spelen.

NYD Of een voetenbadje ofzo.

WIAM Ja doe iets, plan iets in met jezelf, echt gewoon een me-day. Geniet van het

vuurwerk terwijl je uit het raam kijkt. Wat ik vroeger altijd deed, ik was vroeger heel

eenzaam, mocht ook nooit uitgaan of whatever, ik was altijd alleen thuis, ik ging dan

altijd reflecteren over mijn voorbije jaar en over het komende jaar. Dus ik was altijd in

mijn head van, oke wat wil ik volgend jaar bereiken, wat heb ik dit jaar bereikt. Ik was

altijd bezig met, oke ik ben nu alleen, nu ik alleen ben kan ik focussen op mijzelf en

wat wil ik daar nog aan beteren, wat wil ik bereiken. Dat je daar eigenlijk een soort

mooi moment van maakt en jezelf omarmt. Van he I am my own best friend and

that’s okay. En wie weet wat de komende jaren gaat brengen. Maatjes vind je in het

leven, niet alleen voor Oud en nieuw. Dus dat komt wel.

LOTTE Ja dat dus ja. Ga daar niet over stressen, want juist hoe harder je zoekt hoe

minder snel het komt denk ik. En boek anders gewoon lekker een hotelkamertje voor

jezelf. Toch?

NYD ja goed idee.

LOTTE Gewoon zo’n soort cabin in the woods. Gewoon lekker weg van alles,

openhaardje aan. Lekker pimpelen, neem je vibrators mee.

WIAM Neem al je favorite shit mee, wat jij focking fantastisch vindt, doe het.

LOTTE Yes exactly. Je favoriete eten, koop dat. Ik bedoel you make the rules.

Eigenlijk een betere manier om oud en nieuw te vieren is er niet. Je hoeft met

niemand rekening te houden. Precies doen wat je wil.
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*iedereen reageert enthousiast en instemmend*

ML Nu ik erover nadenk, ik ga dit doen! *lacht*

LOTTE Spaar dan, zeg van oke ik spaar voor 150 euro, of 50 euro, wat je kwijt kan.

Dat geef ik aan mezelf uit die avond en het is gewoon helemaal mijn pimpelavond.

ML Ooh dit is erg geweldig. En als je dat plan dan ook vantevoren hebt, mocht het

een keer ter sprake komen, dan kan je ook gewoon zeggen: Ik heb een avond voor

mijzelf. En ik love it.

NYD Ja en als je niet wilt zeggen dat je alleen bent, dan zeg je: “ik heb allerlei

plannen, ik heb het heel druk, moet echt gaan”. *lacht*

Maar dit alles geldt natuurlijk ook voor kerst. Dus als je kerst alleen viert, of als je

besluit “ik ga het alleen vieren want ik wil niet naar mijn toxic familie of whatever”. Je

kunt er wel iets van maken…. Next

ML Oke ja ik denk ik, ik heb hier iets namelijk *leest kaartje voor*: “Super giftige

familie dynamiek, ik word meestal onmogelijk laat of zelfs niet uitgenodigd, maar

voel me dan toch heel schuldig dat ik het dan liever niet vier in plaats van op hun

manier”. Oeh

NYD Oke, misschien kan je het wel of niet uitgenodigd worden in eigen handen

nemen en nu gewoon al vragen, misschien is nu al te laat, van “he doen we kerst dit

jaar?”. En als je niet uitgenodigd wordt, fack them? *instemmende reacties* Want dit

klinkt helemaal niet als iets waar je uitgenodigd wil worden. Maar ik snap wel, je wilt

altijd uitgenodigd worden, ook als je niet wilt komen, toch? *instemmende reacties*

WIAM Ja ja ja ja, maar ga niet.

ML Ga sowieso niet.

WIAM Ga niet.
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LOTTE Oke jongens we cancelen kerst!!

WIAM Ja deze zou ik toch effe skippen ja.

NYD We cancelen deze hele aflevering *lacht*

LOTTE *hard gelach* Wij: oh dit wordt echt zo’n luchtige aflevering! En nu: *met

bevende stem* Ooh jeetje, dit is allemaal best wel heftig. *lacht hard*

WIAM Nou euh kom op nu even iets luchtigers hoor.

NYD Ik heb een luchtige: *leest kaartje voor* Rits opendoen om uit te buiken??

LOTTE Ja natuurlijk

ML Ja zekerr

LOTTE Neem een trainingsbroek mee

ML Ja precies, doe geen broek aan met een rits, doe gewoon iets heel chills aan.

WIAM Ja maar stel je wilt wel gewoon iets moois aan doen?

ML Ja maar, ik blijf erbij dat een joggingbroek voor mij…

LOTTE Ja flared pants van House of Lovaeij. *lacht*

ML Ja precies *lacht*

NYD Oke maar dit verschilt echt per familie. Wat jij nu zegt over die joggingbroek.

Want je hebt echt wel families waar dat echt niet gewaardeerd wordt.

ML Nee oke

LOTTE Kijk wij zijn tokkies hè. Je hebt ook gewoon kakkers die wel in pakken enzo

moeten.

WIAM Ja we doen er wel wat makkelijk over, dat is wel waar.

ML *wilt graag wat zeggen* Oke oke oke, edoch, hallo. Ik heb bijvoorbeeld een glitter

joggingbroek die heel lekker zit. Het is overduidelijk een joggingbroek vorm, maar ik
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vind hem echt best wel fancy. Ik zou die aantrekken en ik heb het gevoel dat mensen

daar maar gewoon mee moeten dealen, want je hebt je best gedaan.

WIAM Hé weet je wat ik heb ontdekt tijdens de coronaperiode, gewoon jogging met

een blazer aan. *instemmende reacties* Dan lijkt jogging niet zo jogging achtig.

LOTTE Maar sowieso, mensen die een probleem van joggingbroeken maken, daar

wil je al niet mee omgaan toch?

WIAM Ja maar oude mensen bestaan nog.

NYD Ja dat is wel hoor.

LOTTE Ja maar moeten wij dan maar buigen naar hun of gewoon zeggen: “oma, dit

is het nieuwe tijdperk, hier heb jij ook een joggingsbroekie”.

ML *enthousiast* Jaa koop er een voor iedereen! *lacht*

LOTTE Ja toch, gewoon een familie joggingbroek feest. Wij hebben echt een keer

dat gedaan, toen ging iedereen gewoon in joggingspak. Omdat mijn vader een hekel

heeft aan kerst, hij zei van “ik wil niet netjes”. En toen gingen we allemaal in

joggingspak.

ML I love it!

LOTTE ja was facking leuk!

NYD Maar sowieso, als jij een broek aan hebt met een rits en je wilt die opendoen,

doe het!

ML Ja doe het!

LOTTE Ja doe je broek uit man en ga in je string zitten. Pff

ML Wat maakt dat nou uit. Als jij lekker hebt gegeten, dan is het gewoon, ja ga

ervoor!

LOTTE Je moet kleding kopen zodat je veel kan eten, dat moet je gewoon doen.
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NYD Ja daar ging het eigenlijk al fout bij deze vraag.

LOTTE Jaa doe geen strakke dingen aan doe geen strakke broeken aan die niet

lekker zitten, dat nooit. Never in your life.

LOTTE Nou verder?

NYD Ik heb er nog een die hierbij aansluit: *leest kaartje voor* Feestelijk aankleden

terwijl je alleen maar zit te vreten bij je ouders op de bank? Jeej or neej?

ML Alleen als je dat wilt.

LOTTE Jaa, en ja wat is jouw feestelijk? Ik bedoel, Marie Lotte hebt kerstbomen op ’t

hoofd, vind ik best feestelijk. Maar ze kan nog steeds eten.

ML I know, ja zit harstikke lekker.

WIAM Ja of gewoon trainingspak aan en je make-up helemaal beast. *instemmende

reacties*

NYD De onderkant zie je niet eens

ML Ja, je zit toch aan het diner. Maar ik vind het dus zelf wel heel erg leuk wat we

doen bij mijn schoonfamilie. Daar hangt iedereen de hele dag dus in zijn

trainingsbroek, gewoon in z’n klof of in pyjama. En dan opeens, ik weet niet wanneer

het gebeurt maar het is een soort magisch moment, gaat iedereen douchen en

opeens wordt er andere kleding aan gedaan. En dan opeens is iedereen fancy en

zijn de, weet ik veel, oesters opengebroken en dan denk je “oh jee wat gebeurt hier,

halloo!?”. *lacht*

WIAM Ja dat is wel leuk.

ML Maar dat vind ik dus wel een heel leuk moment want dan weet je, oh nu gaat het

feest beginnen. Het was al feest, want het was chillen, maar dan gaan we nu echt.

NYD Ik hou ook echt wel van een beetje
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ML Optutten

NYD Ja effe iets, iets… Maar wat mij betreft mag dat dan ook een joggingbroek dus

zijn hoor.

ML Maar dat er effetjes een tutmoment is.

LOTTE Ja ik vind dat ook leuk hoor ja.

WIAM Ja ik word daar gewoon heel blij van. Ik heb weer highlighters gekocht. Ik heb

er genoeg.

LOTTE Je hebt er nooit genoeg.

WIAM Ja maar ooh ja die dan, die van Rihanna, de nieuwe liquid one.

LOTTE Inderdaad jaa

WIAM Ja de shine is dan toch ja pff, ik ben daar weer te vatbaar voor.

LOTTE Ja je wilt je oma de ogen eruit shinen eigenlijk.

ML Ja dat moet dan het doel zijn.    Okee, ik heb er nog een: *leest kaartje voor* Mijn

ouders doen alsof therapie alleen iets is voor mensen die echt gek zijn. Voor mijn

gevoel is dit echt een Boomer ding en dat maakt het moeilijk om aan tafel over mijn

eigen therapie te praten.

WIAM Ja praat er niet over.

ML Maar zeker niet met kerst. Ik snap denk ik dan niet zo goed dan waarom dit soort

gesprekken dan tijdens het kerstdiner moeten.

NYD Het kan zijn dat je erover wilt praten hè. Want als het jou heel veel brengt, en ja

je wilt daar gewoon over praten, dan zou je erover moeten kunnen praten.

LOTTE En als iemand aan je vraagt, hoe is het met je. En therapie is nu even dat

waarop je je focust.

ML Ja uiteindelijk kom je dan altijd daarop uit. Dat kan. Dat is gewoon kut.
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WIAM Die gesprekken moet je denk ik een op een voeren op voorhand en niet op

kerst per se. Mensen die een oordeel hebben over dingen die ze niet snappen,

moeten gewoon een verhaal horen van iemand die dat heeft meegemaakt. En dan

pas gaan ze denken oooh. Daarom zijn er al die films over whatever al die

onderwerpen. Dan gaan ineens hun ogen open want “oh my god dit verhaal pakt

mij”. Want ze moeten echt verhalen horen van mensen die iets meegemaakt hebben

en dan pas gaan ze het snappen. Dus ik denk dat je die mensen apart moet nemen,

en niet aan een schreeuwerige tafel vol met Hollanders *doet Hollanders na: ‘NOU

IK VIND DAAR WAT VAN!!*. En dan versterken ze elkaar allemaal en dan denk ik

pfoeh ik ben zoooo blij dat ik geen Hollandse schoonfamilie heb. *lacht* Allez, Ik ben

stiekem heel blij dat ik niet aan zo’n schreeuwerige tafel hoef met *doet weer

Hollanders na*.

NYD Kom maar door met de slavinken voor de gourmet. *lacht*

WIAM Ik kan me echt inbeelden hoe eng dat is voor heel veel Hollandse luisteraars.

Want in België is iedereen gewoon rustig en judgen ze je gewoon achter je rug.

NYD Ja gewoon stiekem!

ML Zoals het hoort. *lacht*

WIAM Dus dat is veel chiller joh. *lacht*

LOTTE Ja of kom prepared, kom met research gewoon aan. Fack die shit, zeg

gewoon zo: “Pa hier zijn vijf boeken die je kan lezen, en nou moet je je bek erover

houden!”. *iedereen lacht* Ja toch!? Ik zeg altijd knowledge is… Nah ik zeg altijd dit

is gewoon?...

NYD Zij zegt dat ál-tijd! *lacht*

LOTTE Ik zeg altijd knowledge is power *lacht hard*
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ML Dit heeft zij bedacht *lacht*

LOTTE *lacht* Dit is heel raar. Nee maar zeg maar, over fatshaming bijvoorbeeld.

Als mensen zeggen van, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Dan zeg ik altijd,

doe je eigen research, dan weet je wat je kan zeggen in zo’n situatie. Dat is

hetzelfde met de zwartepietdiscussie en over de politiek.

NYD Kom voorbereid!

LOTTE Als je weet waar je het over hebt dan voel je je veel zelfverzekerder en kan

je gewoon zeggen van nou ik heb dit toevallig gelezen en dit en dit en dit. En dan

heeft iemand ineens zoiets van ooh maar wacht jij hebt research gedaan. Dus dit is

niet meer vanuit jouw eigen gevoel. Terwijl gevoel het allerbelangrijkste ever is. Maar

er zijn mensen die nemen dat niet serieus. En als je zegt van ja maar in dit en dit

boek staat dit dit dit… Dan is het ineens van ooh ja.

ML En soms nemen ze het ook gewoon dan ook nog steeds niet serieus he, dat

gebeurt ook

LOTTE Dan moet je er gewoon over ophouden

ML Dan is het gewoon klaar

LOTTE Gewoon klaar

ML Dat wordt dan gewoon niks. En: don’t beat yourself up als je er niet helemal

uitkomt ook

LOTTE ook. 100 procent

WIAM dit is zooo vermoeiend, dit zo de hele tijd proberen. ‘Come onnn’ en

*aanmoedigend geluid* ‘huuu’ en je weeeet gewoon…

LOTTE Je punten bewijzen, ja. Als iemand niet wil luisteren dan wil iemand niet

luisteren en dan moet je gewoon stoppen
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ML Dat heeft gewoon geen zin. Dan moet je gewoon zeggen: zullen we het er een

andere keer over hebben? Lekker hè, deze kerstkoekjes?! En dan ga je gewoon iets

anders..

NYD Nee, maar serieus: een back up onderwerp hebben is níet een heel raar idee

hoor

WIAM Back up onderwerpEN! Meerdere jaja

NYD Ja, onderwerpen waarvan je denkt: oké die kan ik er gewoon altijd ingooien,

dat gaat niet over de dingen waarover de mensen nu… weetjewel de

fatshame-opmerkingen, of… zodra dat komt, gooi je gewoon meteen dat onderwerp

erin. Maar hebben jullie onderwerpen die je dan??

WIAM Ja over… Hey, ik heb dat altijd als ik naar m’n familie ga dan zeg ik dit, oké,

dan weet ik al van een paar onderwerpen waar ik het over kan hebben, iedereen

vindt dat leuk en tof

NYD Gewoon gezellig

WIAM gewoon gezellig. Zoals nu heb ik net een puzzel afgemaakt van 2000 stukjes.

‘Heey, ja leuk, heb jij ooit gepuzzeld? Ik dacht dat dat saai was, hey *blabla*’.

Iedereen heeft daar wel een toffe mening over, of whatever

NYD Heel goed dit

WIAM Snap je? Zoals puzzelen, of.. iets uit je eigen leefwereld gewoon. Je hoeft niet

dingen te verzinnen

NYD Gewoon gezellig. Iets kleins en iets gewoon wat iedereen kan relaten

WIAM Ja

ML Ja maar je wil hem wel nog effe…
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WIAM ‘Oh ik heb onlangs tiramisu proberen maken maar het lukt maar niet, lalala’

NYD Goeie ook

ML Heeele goeie

WIAM Gewoon luchtig, dat is wat je met familie moet bespreken die zo heel andere

opvattingen hebben en heel anders zijn en jouw leefwereld toch nooit écht gaan

begrijpen.

NYD Ja

ML Ja. Misschien moeten we een soort lijst aanleggen van uh,

NYD Onderwerpenlijst!

ML Onderwerpen!

WIAM Ja!

ML Dat net zoals je daar mee komt dan, weet ik veel, zetten we dat wel in de

shownotes ofzo als mensen dat mee

WIAM Òf iedereen moet dat voor zichzelf doen door heel het jaar. En als ze dan met

familie

ML Jaaa geniaal

NYD En dan heb je het

WIAM Dan heb je het, kijk

LOTTE Ja
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ML Kijk maak, zoals Nydia dat altijd doet, een google drive bestandje aan en zet dan

neer

NYD Kerst!

WIAM Onderwerpen, kerst

ML WIAM Kerst onderwerpen

NYD Dat is echt een goed idee

WIAM Ja, ja

ML Ja *lacht*

WIAM Goeie.. Ja kijk *lacht*

ML We gaan als een speer mensen! Wie is de volgende?

NYD Wiam

LOTTE Ik heb wel een leuke..

NYD Oh

LOTTE Oh Wiam, nee ga maar.

WIAM Euhhh, ja tis WIAM [wie-em]

NYD LOTTE WIAM [wie-em]

LOTTE Oh sorry

WIAM Ja.. dus, ja, … *lacht*

LOTTE Nee 100 procent gewoon zeggen

29



WIAM Wacht, hier staat, euh.. “Na 7 jaar is mijn relatie uit. Hij ging blijkbaar jaren

vreemd. Hoe ga ik nu weer van kerst genieten?” *Maakt peinzend geluid* Nou

LOTTE, voor jou.

NYD *Zucht*

WIAM Hoe gaat zij nu weer, of hij weer van,

LOTTE WIAM Of die,

WIAM Weer van kerst genieten?

LOTTE Ja, ik merk dat ik een beetje zoiets heb van, het is allemaal een beetje..

soort van zeiken om het zeiken. Niet zeg maar zeiken om het zeiken, maar ik heb

zoiets van ik snap dat het uit is, maar het is niet voor niks uit heb ik altijd zoiets met

relaties. En ga nu gewoon je eigen ding doen. Zeg maar,  misschien moet je de

dingen die je nooit, die je ex niet leuk vond, nu allemaal gaan doen.

ML WIAM Ja

LOTTE Die jij wel leuk vond.

WIAM Ja

LOTTE Dat ene jurkje aantrekken waar die altijd commentaar op had, vreten wat die

niet wilde eten en gewoon

WIAM Ja

LOTTE lekker gaan genieten weet je wel.. Gewoon…

WIAM Ja!
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LOTTE Je kan erin blijven hangen, ik snap een break-up is heel zwaar, weet je, het

is niet gezellig, MAAR het is ook niet voor niks uit gegaan.

ML En het is ook niet dan dus ook niet gezellig om bij mekaar te blijven.

LOTTE Exactly met de kerst

WIAM Ja

LOTTE Dus ga gewoon lekker je eigen pimpelfeest vieren. Ik denk gewoon hetzelfde

als met degene die oude jaars euh,

NYD Met de oud en nieuw hè, ja..

WIAM ML NYD Ja…

LOTTE In z’n eentje viert, ja, ga gewoon lekker je eigen dingetje doen.

WIAM ML Ja

LOTTE Ga gewoon uhm.. Alles, alles, àlles doen wat je altijd al had willen doen met

kerst. Bijvoorbeeld, weet ik veel, naar de sauna of euh

ML Ja

LOTTE Ga gewoon euh, ja. Doe gewoon lekker je eigen ding.

WIAM Ja

ML En zeker inderdaad de dingen die je niet kon of wilde of whatever kon doen

LOTTE Ja
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ML Met je relatie, of die dat misschien niet zo leuk vond of waar je je niet altijd even

vrij in vond, DOE DAT.

LOTTE NYD Ja!

LOTTE 100 procent.

WIAM Hmmhm *instemmend*

LOTTE Lekker alles tegenovergesteld.

NYD Wat doe je als je de enige single bent met kerst en iedereen kijkt medelijdend

naar je?

WIAM Er fantastisch uitzien

LOTTE Ja

WIAM Gewoon *lacht*, gewoon

ML *Hapt naar adem* I love dit antwoord!

WIAM Gewoon, gewoon,

ML Jaaaa

WIAM Pull up, hehe! Hey, lekkere jas hehe! Gewoon, kom gewoon echt face: beat.

Haar: done.

LOTTE Exactly

WIAM Kom gewoon echt met nieuwe juwelen

LOTTE Ja!
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WIAM Nails done, whatever! Gewoon

ML Jij goed

LOTTE Flourishing

WIAM Laat zien dat jij goed leeft!

LOTTE Ja

WIAM Laat dat effe zien. En dan ga je ook gewoon, dan ga je ook niet zo dragen.

LOTTE Ja

WIAM Snap je? You’re not gonna carry yourself that way

LOTTE Ja! Want als iedereen zielig naar je kijkt, dan gedraag je je waarschijnlijk ook

zielig

WIAM Ja.

LOTTE Toch? Of niet? Als je het zelf

WIAM Ik denk het wel.

LOTTE Zeg maar, binnenkomt zoals jij nu beschrijft

WIAM Ja

LOTTE Dan gaan mensen ook niet dat tegen je zeggen denk ik

WIAM Nee!

LOTTE Van “Oh, ah!”, nee gewoon pip in je arm, binnenkomen..

WIAM Klopt!
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LOTTE Haar full of ..

NYD Je bent dan the life of the party

LOTTE Exactly!

WIAM Klopt, klopt!

NYD En die andere mensen helemaal uitgeblust en bejaard

WIAM LOTTE Ja!

NYD En hebben acht kinderen en weet ik veel wat *lacht*

WIAM En als ge een beetje introverter zijt, wat ik ook snap want niet iedereen heeft

dezelfde persoonlijkheid, maar dan zie je er gewoon goed uit en dan ga je gewoon

voor wat jij comfortabel vindt

LOTTE Ja

WIAM Want wanneer jij je comfortabel voelt, daar moet je mee gaan en dan voel je

je ook het best en dat straal je ook uit.

LOTTE Ja

ML Ja

LOTTE Exactly

WIAM Want jij hebt ook een interessant leven. Want sorry, mensen doen gewoon,

hè, boomers denken weer: “oh single zijn, dan ben je niet interessant”

NYD “Zielig”
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WIAM Nee!

LOTTE Ja dan heb je het niet naar je zin

WIAM Nee, jij hebt ook interessante dingen in je leven. Als je dat niet hebt dan zoek

ernaar, ga er naar opzoek. Probeer dingen uit en dan ga jij ook gewoon shinen!

ML En ook hier geldt, bedenk van te voren onderwerpen waar je het over kan

hebben want het gaat dus zo vaak over, euh..

NYD “Heb je nou al een vriend?”

WIAM Ja!

ML “Heb je vrienden, heb je kinderen, euh samenwonen?”

NYD “Wil je kinderen?”

ML Want, ook omdat mensen gewoon niet op andere onderwerpen kunnen komen

ofzo

WIAM Klopt!

NYD Ja dat is het echt hoor

LOTTE Ja mensen zijn zo ge-

WIAM Ja ja ja!

LOTTE Maar dat horen we ook, als je dan de diepte in gaat, krijg je weer discussie.

ML Ja..

NYD Maar het is de diepte over de tiramisu, dat is gewoon eigenlijk de opdracht.
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WIAM Ja

ML Ja

WIAM Ja, of deze leuke feest-... Kijk deze, oké jullie zien dit niet, maar hier is dus

een fles water met een kersttrui op.

ML NYD *in koor* Ja

WIAM En dit is gewoon.. In mijn familie, als ik dit zou meenemen.. Kijk, ik ben

Marokkaans, als ik dit in mijn Marokkaanse familie meebreng, gaat iedereen keihard

lachen. Dit is gewoon, humor ten toppen.. Hallo

NYD En dit is dan het ding waar je de hele avond over kan praten

WIAM Voila! Kijk

NYD Nee maar even!

ML Een huisdier!

NYD Je kan ook iets meenemen, een huisdier, zijn goed om over te praten. Kinderen

zijn goed om over te praten.

ML Oh ja.

WIAM Ja.

NYD Euh, maar, een spel of iets, zeg maar iets euh, meenemen, of zo’n puzzle wat

je net zei.

WIAM Ja

NYD Neem ‘m mee..
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ML Sjoelen!

NYD Leg ‘m gewoon.. Sjoelen!

ML Een sjoelbak, doet het al-tijd goed!

LOTTE Ja, spelletjes!

ML Ja!

NYD Een spel is een hele goeie afleiding

WIAM Ja!

LOTTE Oh mijn god ik heb iets! LINGO!

WIAM *lacht*

LOTTE Ik weet of dit, zeg maar of dit in families iets is, maar het is een spel die je

online kan spelen, je kan ‘m dus tegen elkaar spelen. Zorg dat je het op je TV kan

streamen of whatever, dan kan je met z’n allen lingoën. Nou geloof mij, het slaat

aan!

NYD Gezellig!

LOTTE LINGO

WIAM Ik wil nu Kerst met jou vieren!

LOTTE Ja echt waar, tip voor iedereen. LINGO, het is letterlijk lingo.nl of

speellingo.nl , something like that. En, echt waar, je bent met z’n alle aan het

schreeuwen, leuk. Ja echt gewoon weer Hollanders, die gaan lopen gillen he, maar

ja..
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WIAM Ja ja ja ja

LOTTE Maar wel gezellig! Ja-ha! Spelletjes! Of levensweg, ook gezellig. Heel

kapitalistisch, maar leuk.

ML Erg leuk

LOTTE Ja

WIAM Ah tof

ML Ja en, en, maar ja volgens mij zeg ik dit elk jaar maar ik heb dus met vriendinnen

altijd euh, “kerst-aan”. Dat appen we op een gegeven moment naar elkaar, dat is zo

rond, ik weet niet, tegen de tijd dat onze kerstboom staat en we gaan naar de

kerstdiners met families toe. Dan appen we elkaar “kerst-aan” en dan houden we

elkaar op de hoogte over alle kerstdingen..

WIAM Oh!

ML En ook tijdens de kerstdiners appen we gewoon over wat er nou weer is gebeurt

of welke opmerking nu weer is gemaakt..

NYD Maar even, hoe grappig is het als je dus met je -

ML Heerlijk!

NYD groepje vrienden die je dan zo’n app mee hebt, dat je zegt: oké, nu allemaal

het volgende woord gebruiken in je zin. *Lacht*

ML Oh!

LOTTE Ja!
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NYD Of dat je soort van spel ervan maakt met je vrienden, maar-

ML Òf..! Ja-

NYD En je gaat gewoon: oké iedereen gaat het nu maar over tiramisu hebben, kijk

maar hoe het aansluit. Ik zeg nu echt random iets hoor..

WIAM Ja

ML Ja

NYD Zeg maar, dat je er een soort spel element

WIAM Ja

NYD voor jezelf, waar van de familie niet, niks afweet

LOTTE Ja of inderdaad met de jongere mensen van: oké we nemen een shotje

iedere keer-

NYD Ja!

LOTTE -als Ome Ben weer, whatever zegt…

ML Precies

WIAM Ja ja ja

LOTTE Hè, van: “nou en ik…” Nou, en dan neem je allemaal een shotje.

WIAM Ja

NYD *Lacht* HEERLIJK!

LOTTE Toch?
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NYD Ja!

LOTTE Oh mijn god..

ML Eigenlijk is de clue dus wel gewoon om er van te voren toch effe over na te

denken

LOTTE Ja

ML Wat je, hoe je het kan aanpakken en hoe je makkelijk voor jezelf kan maken

WIAM LOTTE NYD Ja

WIAM Ja

LOTTE 100 procent

ML Nyd, ik zie dat jij er eentje gaat voorlezen

NYD “Als ik de hele vakantie bij mijn ouders ben, word ik gek, maar in mijn

studentenhuis is het zo alleen.”

LOTTE Ach..

NYD Het is weer, het klinkt alsof het weer heel erg zo òf de hele vakantie bij je

ouders òf helemaal alleen in het studentenhuis. Er zit denk ik wel wat tussenin, toch?

ML Je kan ook wel een dagje naar je ouders, misschien.

NYD LOTTE Ja

ML En een dagje naar je..

WIAM Ja
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NYD Ik heb dus heel veel kersten alleen doorgemaakt en dan ging ik naar een

museum en dan ging ik afbakpizza eten en euh, weet ik veel. En dan waren mijn

huisgenoten waren ook allemaal naar familie. Ik vond het heerlijk, maar goed *lacht*,

het is misschien..

LOTTE Ja dat is ook heel persoonlijk weer hè

NYD Ja, dat is heel persoonlijk, maar

LOTTE Kijk als je iemand bent die goed alleen kan zijn

NYD Ja

LOTTE Ja en als je dat niet bent

NYD Ja, maar uiteindelijk zijn het maar twee kerstdagen

LOTTE Ja, dat gelukkig wel

WIAM Ja

LOTTE Maar ja, Nederland hè, heb der effe een tweede achteraan geknald

NYD Ja *lacht*

LOTTE Echt

WIAM *lacht* ja

NYD Maar, ja.. Oh wacht..

WIAM Maar ben je liever miserabel alleen of miserabel met mensen?

NYD En..
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WIAM Ja ik ben toch liever miserabel alleen ofzo, denk ik

NYD Ja, je hoeft dus niet per sé miserabel te zijn, denk ik. Maar wat ik ook ga, maar

dat heb ik ook al een keer eerder verteld, maakt niet uit, ga het nog een keer

vertellen. Ik heb een keer op, met kerst werd ik geditcht door mijn toenmalige vriend,

die was gewoon kwijt, die was weg.

LOTTE Huh?

NYD En toen heb ik samen met een vriendin een loner kerstdiner gehouden, dat is

nog in de tijd van facebook. Dus toen hebben we op facebook gezet: “Wie wil er

komen eten, schuif maar aan”. En toen hadden we dus een random verzameling van

collega’s, vrienden whatever

WIAM Oh!

NYD En het was  ZO LEUK , misschien wel de leukste kerst die ik ooit gevierd heb.

Iedereen had ook..

WIAM Serieus?!

NYD Een iemand had ook cadeautjes van thuis, gewoon in kranten ingepakt, zo: oh

dit is een boek, dit is een DVD, het was echt enig. Dus als je dat aandurft

ML Ja!

NYD Op je instagram of whatever, zou je dat kunnen doen.

LOTTE Heel leuk!

ML Doe het!
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WIAM Ineens 2000 man voor je deur *lacht*

NYD Ja, hoe heet het ook alweer? X? Project X?

LOTTE Project X ja, inderdaad

NYD Dat moet je niet.

LOTTE Maar heel leuk!

NYD Was leuk!

WIAM Dat is wel een leuk idee, ja.

LOTTE Heel leuk. Ik heb ook wel een leuke. Uhm, en die kan ik ook in een zin

oplossen voor je.

ML *Lacht*

LOTTE “Mijn schoonma vraagt steeds of kids al op ons programma staan. Come

backs please?”. Nou Ma, we neuken er op los, maar ik ben nog niet zwanger. Punt.

NYD *Lacht*.

LOTTE Ja..

ML Dat is enig want dan

LOTTE Klaar.

ML Is ze daarna stil denk ik.

WIAM Ja

LOTTE Ja, dan ben je klaar toch?
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ML Kunnen mensen toch niets mee.

LOTTE Doe der niet zo moeilijk over, ja.

NYD WIAM ML *Lachen*

LOTTE Nou, next. *Lacht*

NYD Nou ja, ja

ML Ja

WIAM Ja

NYD Ja, je kan ja, je kan ook, als je het oprecht een storende vraag vindt, om welke

reden dan ook, kan je ook een keer gewoon zeggen: “hey ik vind het echt..” je kan

ook gewoon een keer… Ik heb een keer tegen een collega gezegd van: “Dat kan je

niet zomaar vragen aan mensen, want je weet helemaal niet wat er speelt.” En toen

was hij echt zo van: oh?? Die wist dat gewoon helemaal niet.

WIAM LOTTE ML Ja, ja.

WIAM Ja maar dat hè

NYD Zo: “Jij weet heel mijn situatie niet! Misschien wil ik heel graag kinderen en lukt

het.. ” “Oh, nooit over nagedacht..” Dus je kan ook, als het echt iets is wat terugkeert,

en je wilt.. Dan kan je het effe uitleggen.

LOTTE Ja als je inderdaad er verdrietig van wordt

WIAM Ja

LOTTE Ja, dan euh..
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NYD Ja, òf je kan gewoon zeggen: “Sorry ik heb echt een schijthekel aan kinderen,

zie mij al met een kind?” *Lacht*  Dat kan je ook zeggen.

WIAM ML Ja

NYD Of whatever je…

WIAM Ja ja ja, echt gewoon eerlijk

LOTTE Plus er zijn heel veel opties, you got this this christmas.

WIAM “ik fantaseer over heeeel andere dingen dan kinderen hoor.”

NYD Ja precies! “Ik heb hele andere dromen.”

WIAM “Ik weet niet waar jij over fantaseert, maar euh..” *lacht*

LOTTE “Ik ben bezig voor een yacht, schat.”

WIAM Ja!

NYD Hmm..

WIAM “Ik denk misschien dat ik non-binair ben en vind het ongemakkelijk om “meid”

en dergelijke genoemd te worden, maar ik wil eigenlijk ook niks zeggen tot ik het

meer zeker weet. Alleen mijn zusje weet het.”

NYD Lastig..

WIAM Hmm..

LOTTE Ja.. Gebruik je zusje als ally, letterlijk. Mijn vriend is trans masculine

non-binair en, ja als je het niemand verteld dan kunnen ze het natuurlijk ook niet
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ruiken, dat ze je niet meid, meissie, dingetje, dat, zus, zo kunnen noemen. Maar je

kan wel je zusje, nichtje, wat was het? Zusje toch?

WIAM Zusje, ja

LOTTE Gebruiken als, euh, anker. Gebruiken als, uhm, als, als, uhm, boei op dat

moment. Weet je wel. Even oogcontact, even een knipoog, even een

ML Ja

WIAM Shotje drinken

LOTTE Even adem, even een shotje inderdaad! En, euh, ja en tot dat je natuurlijk

niet gezegd hebt, weet de familie het gewoon niet. En als je bijvoorbeeld wel je

ouders of je oom of je tante of, hè, iemand in vertrouwen kan nemen waar je het wel

aan wilt vertellen, voor de kerstdagen, die het misschien weer kan vertellen aan de

rest van: “Joh, hè, laten we uh, LOTTE even niet meissie, meissie, meid noemen

maar gewoon niks, gewoon even bij de naam.

ML NYD WIAM Ja

LOTTE Ja, zo kunnen ze het natuurlijk ook door communiceren, dat gewoon, het is

verder niks maar hè dat is gewoon even vervelend. En euh, is die mogelijkheid er

niet, neem gewoon je zusje in vertrouwen, kijk daar gewoon af en toe lekker naar,

hè. En dan maak, dan laat je je zusje wel tegen jou Binkie zeggen bijvoorbeeld of hè

euh, weet ik veel, pareltje of ik zeg maar wat. Maar ik zou dat.. Dat is wat Deen ook

tegen mij heeft gecommuniceerd van, dat was ook voor hem heel fijn, want zijn zusje

was ook echt zijn ally. En die wist het het eerst en euh, dan is het gewoon heel fijn

om eerst van de familie, om daar gewoon euh, je sterke contactband mee te houden.
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Dus spreek daar misschien ook dingetjes mee af voor kerst, van joh als iemand iets

zegt dan wil ik even dat je even een knijpje geeft, dat je even, hè, hand op de been

van I see you en ik weet het en euh, komt goed. Maar weet het zijn een paar uur en

dan euh..

ML En dan is het weer voorbij.

LOTTE Is het weer voorbij.

ML En dan kan je weer terug naar de gekozen familie

LOTTE Ja, exactly

ML Die jou gewoon, die jou wel noemt zoals je wilt

WIAM Ja

LOTTE Exactly

ML Ja en sowieso altijd een ally of iemand in vertrouwen nemen van tevoren is altijd

een goed idee met alles.

LOTTE Ja

NYD Mooi advies. Oké, zullen we effe de laatste doen en dan naar de kerstfilm?

ML Ja. Euh, oké ddat is cadeau gedoe. “Ik wil niet meedoen aan al het consumeren.

Hoe krijg ik anderen ook enthousiast?”

NYD Moet je anderen enthousiast krijgen?
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WIAM Ja! Je moet denk ik sowieso een leuk alternatief bedenken, want je kan niet

zomaar zeggen ja ik wil niet en dan het, het op de ander zetten zeg maar. Dat zij iets

moeten verzinnen.

NYD Ik denk ook

WIAM Ik denk dat jij iets moet verzinnen dat zeg maar ook leuk genoeg is, zodat je

andere mensen enthousiast krijgt.

ML Hmm.

WIAM Maar dat vragen ze dus aan ons, wat moet..

NYD Nou ja, ik denk ook dat cadeautjes euh, dat is voor veel mensen gaat het ook

niet per sé om het materialistische, maar meer om het idee er achter en ik wil

iemand verrassen en het is een traditie en

WIAM Ja

NYD En het is een blablalala dus dat moet je eigenlijk allemaal meenemen als je

zoiets wilt veranderen. Het is niet gewoon van oh dan doen we het niet, klaar.

LOTTE Lootjes trekken

NYD Maar je kan natuurlijk wel zeggen, ja je kan dus iets doen met meer iets

knutselachtigs of gedichten ofzo. Of je kan zeggen euh, zullen we dit jaar proberen

alles zelf te maken of het tweede hands te kopen. Òf, je denkt oké, dit hoort erbij, ik

maak in ieder geval een wensenlijstje met dingen die ik ècht heel graag wil, en dat

kan ook gewoon een heel lekker zakje koffie zijn, of een olijfo- zeg maar het kan iets
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zijn wat je gewoon toch al ging gebruiken. Euh, en dan weet jij van oké, voor mij is

dit gewoon oké.

LOTTE Ja

NYD Zeg maar, je gaat ook niet altijd zo op zo’n heel belangrijk moment in het jaar,

weet je wel, DE traditie, misschien is het voor je moeder echt zo HET ding, de

cadeautjes onder de boom, ga je dan ook niet zo ineens veranderen, denk ik. Ook al

wil je dat heel graag, ook al vind je het heel belangrijk.

ML Nee dat denk ik ook niet. En je zou ook nog, nou ja, je zou dus nog een soort

alternatief idee kunnen opperen. Wij hebben een keertje kerst gevierd met vrienden

en dan in plaats van cadeautjes deden we, mocht je een dilemma op tafel leggen

NYD Een probleem

ML En dan een iemand, een probleem, en dan mocht iemand anders dat, zeg maar,

gaan beantwoorden met diens kijk er op.

LOTTE Oh oké

ML En dat was ook

NYD En dat kon ook op hilarische manieren, met gedichten en weet ik veel wat

allemaal..

ML Dus dat was echt heel erg enig om te doen en dan was het opeens.. Nou dat

vond ik toen echt veel leuker dan cadeautjes.

WIAM Ja
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ML En, euh, en ik zag dat Carmen Felix, die had op twitter een draadje van wat, euh,

wat koop je voor mensen eigenlijk onder de tien euro? Wat zijn nou cadeautjes die

geen troep zijn?

WIAM Ja

ML En dan komt toch wel heel erg veel, euh

LOTTE Leuke dingetjes..

ML leuke opties en zo. Dus het kan wel en dan, ja oké dan doe je mee aan

consumeren, maar je koopt ook dingetjes voor mensen die ze gewoon gebruiken.

LOTTE Ja en.. ja.

WIAM Ja. We consumeren toch elke dag? Dus je moet het gewoon in een

NYD Precies.

WIAM zeg maar, het, in een functioneel, op een functionele manier bekijken of zo?

ML Ja, precies.

WIAM Als jullie..

ML Ja, want dat consumeren dat, ja doe je toch wel, want dat is wat je doet in deze

wereld.

WIAM Ja.. *lacht*

ML En ik denk dat je dan dus naar een andere manier moet gaan kijken, als je het

hebt over cadeautjes, want dat staat in jouw hoofd blijkbaar gelijk aan troep.

NYD Dat is ook heel vaak zo, natuurlijk
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ML Jaha! Maar dat hoeft het niet..

NYD Maar als als je dus heel duidelijk communiceert van: “jeetje, mensen, ik zit echt

niet te wachten op troepjes, maar ik zit wèl heel erg te wachten op..” en dan geef je

gewoon even, soort tien dingetjes, olijfolie, een kaars, zeg maar, dingen die,

waarvan jij denkt, ik ben er oprecht blij mee. Ik ging het eigenlijk toch wel kopen,

euh..

WIAM Ja

NYD Weet ik veel, een museum uitje kan ook hè, bioscoop kaartje..

ML Ja

NYD Je kan ook ervaringen vragen. Je hoeft niet per sé een spulletje te vragen. Een

boek misschien..

WIAM Oh ja

NYD Een e-book kan ook, dat iemand gewoon op een kaart schrijft: dit e-book  krijg

je

WIAM Dat vind ik een heel goeie.. ja

NYD Zeg maar, er zijn heel veel opties, alleen ik denk dat heel veel mensen gewoon

vast zitten in wat een cadeau is. Een cadeau moet duur zijn en het moet nieuw zijn

en het moet bluh en dat hoeft natuurlijk allemaal niet. En dat is eigenlijk heel jammer

dat dat zo..

Minuut 46:03
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Damn Honey Afl 82

Minuut 46 t/m 60

NYD (…) dan zijn er heel veel opties, alleen ik denk dat heel veel mensen gewoon

vastzitten in wat een cadeau is, het moet duur zijn en het moet nieuw zijn en het

moet… en dat hoeft natuurlijk allemaal niet, en dat is eigenlijk heel jammer dat dat

zo

ML dus daarin de boel veranderen is eigenlijk al zelf opties geven of zelf een soort

hints geven wat je zou willen. Want ik denk dat als ik naar mezelf kijk, als ik

cadeautjes koop voor vrienden en zij geven zelf geen opties dan raak ik zo helemaal

in de stress, zo op de dag zelf ren ik zo naar de HEMA en denk ik aah terwijl er heus

wel dingen te bedenken zijn maar ga het dan ook uitstellen en ik dus dat andere

mensen dat ook heel erg veel doen dat je denkt KUT moet toch wat kopen

LOTTE Ik haat het ook als iemand zegt ‘ja nee hoor ik hoef niks’

ML Ja

LOTTE Dan denk ik hou nou maar je bek

NYDIA Maar dan geef je gewoon een doosje met niks

LOTTE Maar als ik dan met niks kom ga je janken he. Ja ik haat dat. Heb ik ook

tegen m’n stiefzusje die zegt dan ‘maakt niet uit’ en dan zeg ik ja maakt wel uit he.
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Wat wil je? En dan ja ik vind een steen wel leuk en dan denk ik nee dat vind je niet

leuk

ML Als ik je nu een steen geef

LOTTE Maar dat is zo selfless dat ik dan denk nee en dat heb ik ook met kerst dat ik

dan denk ja je kan ertegen zijn maar je kan er ook effe lekker van genieten. Als jij

dan denkt nou al jaren wil ik dat tassie maar ik koop ‘m niet voor me eigen, nou dan

vraag je hem aan je familie. Ga weg, maak er gebruik van.

NYD En als je er dus echt niet onderuit komt om nieuwe spullen te kopen omdat

jouw familie dat echt graag wil, ga dan gewoon bij toffe lokale ondernemers of

merken die je graag wil supporten,

LOTTE Support your locals, black owned businesses

NYD Ga dan niet naar de bol.com of de HEMA maar zoek dingen waarvan je denkt

oké nou dan koop ik iets maar dan weet ik wel dat voor die persoon die krijgt dan

lekker geld voor kerst en dat vind ik leuk

ML Maar ook daarvoor geldt: begin wat eerder. Begin gewoon 1 januari met

rondkijken op weet ik veel

NYD Komen we weer bij het Google Drive document he

WIAM Ja

ML Ja precies, en leg een documentje aan met dit zou ik kunnen kopen, oh dat is

leuk, en dat kost minder dan tien euro, zodat je daarnaar kunt kijken. Ik doe dit ook

niet hoor, ik ben niet een voorbereid mens maar het is een hele goede tip.

NYD WIAM + LOTTE Ja

WIAM Zeker waar.

NYD Voor volgend jaar
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LOTTE Laten we wel afsluiten met de fatshaming kerst denk ik toch?

NYD Bring it

LOTTE Ik kreeg hier een vraag hoe ga ik om met m’n schoonfamilie die lichtelijk

fatfobische dingen zeggen met m’n nichtjes, jonge nichtjes erbij en jij had er ook nog

een

NYD Ja ik heb er eentje die daarop aansluit m’n moeder vindt dat ik te veel eet en

me dan zo stom aankijkt

LOTTE Ja fatshaming is echt verschrikkelijk tijdens kerst en vaak een serieus

gesprek hierover voeren, kom je nergens mee. Omdat als mensen gewoon in hun

hoofd hebben van dik is slecht en jij eet te veel is dat zo in hun hoofd. Bij mij is het

een beetje een overmatige fight fire with fire geworden, dus als mijn opa en oma

zeggen van, oh nou ik doe er nog een hoor en dan morgen dan eet ik weer

NYD Dan wandelen we het er wel weer af

LOTTE Morgen eet ik weer effe sla en dan zeg ik: oh ik probeer de 160 te bereiken

vanavond

NYD Hahaha

LOTTE En dan zit iedereen aan tafel je aan te kijken van wat zeg jij nou en dan

houdt iedereen meteen z’n bek dicht. Ja echt fight fire with fire en met je nichtjes

erbij zou ik gewoon hun aankijken, knipoog geven en gewoon: lekker eten he. Moet

je er nog eentje? Weet je wel, gewoon zo en vaak is je familie dan ook wel zo van oh

laat ik dan maar m’n bek houden want dit gaat nergens over. En kom met boeken

nogmaals geef ze een boek cadeau van Aubrey Gordon die heeft een heel mooi

boek geschreven over ‘What we don’t talk about when we talk about fat’, dat is

misschien ook een goeie om in de commentdinges te zetten
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ML Doen we

LOTTE Geef mensen die gewoon cadeau voor kerst dan, als jij een fatfobisch

familielid hebt, geef hen dan gewoon boeken die gaan over fatfobie en wat het doet

met mensen. Zeg van nou we gaan vanavond een documentaire met z’n allen kijken

en dat gaat over iemand die gepest is en nu een kutleven heeft omdat hij gepest is

omdat hij dik is, weet je wel. Laat ze gewoon stilstaan bij het feit dit is niet oké. Werkt

dat niet of heb je zoiets daar heb ik geen zin in en je wilt het gewoon met een beetje

komedie aanpakken, want dat kunnen we gewoon een beetje gebruiken als schild

allemaal, ik ook, heel erg, en dan zeg je gewoon van nou doe mij nog maar vijf

oliebollen en zes ijsjes en je hebt toch wel een extra kilo toetjes voor mij gehaald. Ja

weet je, ga weg. Dit gaat nergens over, je eet evenveel als de ander waarschijnlijk,

en als je meer eet: lekker boeiend. En nogmaals, ga gewoon niet kerst vieren met

mensen die niet aardig zijn en die jou niet supporten in wie je bent maar kom je daar

niet onderuit, verzin gewoon inderdaad dingen. Dat is inderdaad denk ik wel de

conclusie van deze kerst special, maak een plan van tevoren, zoek allies in je

omgeving, spreek mensen aan, spreek je nichtjes bijvoorbeeld aan voordat je naar

binnen gaat van joh, we weten dat ome Henry een beetje een gekkie is, en gewoon

comments maakt die niet oké zijn maar daar moet je niet naar luisteren want jouw

lichaam is jouw lichaam en die is goed zoals die is. Punt. En ga dan met z’n allen

naar binnen, maak een plan als je kerst alleen viert. Nouja, dat soort dingetjes.

WIAM En niet alleen met kerst. Want dat merk ik ook in mijn omgeving met kleine

nichtjes. Heel het jaar door moet je dit soort dingen zeggen tegen hen want ze horen

dit niet alleen bij kerst, ze horen dit heel het jaar door, op school, over dat dik zijn

slecht is. Ik heb zelf ook een bonusdochter van zes en ik maak het haar ook heel
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duidelijk, het hele jaar door, want ik weet gewoon wat voor troep ze hoort, ook bij

andere familieleden of op school dus dat is echt heel belangrijk ook. Want het is een

continue, het leven is niet alleen met kerst dat je geconfronteerd wordt, je wordt

geconfronteerd bij kerst, maar je moet eigenlijk het hele jaar dit soort kleine mini

activistische dingetjes doen in je leven.

LOTTE Ja honderd procent

ML Dat het dan met kerst misschien eigenlijk juist niet nodig want dan weten ze

gewoon heel goed, whatever. Ja.

WIAM Ja

LOTTE Honderd procent

WIAM En misschien, na zoveel jaren, op een dag, zijn wij dan de ouderen aan tafel

NYD Ach, wat een utopisch beeld! Kan niet wachten

ML En dat wij dan zeggen ‘eet maar lekker’

LOTTE Ja ga maar lekker eten

ML Hmmm lekker he

LOTTE Ja

NYD Dan gaan we naar de film

ML De film!

NYD Dit is ook een traditie die wij doen in deze aflevering, namelijk een kerstfilm

kijken en hem dan vervolgens helemaal KAPOT MAKEN

LOTTE Hahaha

NYD En dit jaar

ML En het gebeurde. Oh, dit jaar. Wat een hel.
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NYD Dit jaar hebben we gekozen voor…

[Film trailer (met muziekje erachter)]

NATHALIE/VOICE OVER Dating has never been easy. But modern, online dating?

(geluid van een lp die crasht) YOU’RE MARRIED? Is even harder. But, on a positive

note: I met someone.

VRIENDIN VAN NATHALIE Oh my god, he’s SO cute. Really, there’s only one con.

NATHALIE What?

VRIENDIN VAN NATHALIE You’ve never seen him.

(kerstbelletjes)

NATHALIE I’m gonna fly to New York for the holidays and surprise Josh and I’m

getting my happy ending.

VROUWENSTEM (moeder Josh) JOSH?! Someone’s here to see you.

NATHALIE As of this moment, right now, my disaster dating days are over.

NYD Hard love, love hard? Ik kan het niet onthouden.

ML Love hard. Een combinatie van Love Actually en Die Hard.

NYD Dit wist ik pas vanaf m’n vriend… ja jij wist het ook niet

WIAM Ik wist het ook niet, ik heb het gisteren pas voor het eerst gezien. Ik heb het

echt gekeken.

ML Ik wist het door

LOTTE Heb m’n huiswerk heel slecht gedaan

ML Het is helemaal oké
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NYD Maakt helemaal niet uit

ML Je mag lekker meebabbelen

WIAM Maar je hebt echt niks gemist

ML Nee

LOTTE Phew

NYD Absoluut niks gemist. Spoiler alert natuurlijk voor de mensen die hem nog

willen zien en dus echt verrast willen worden door alle SUPER onverwachte

plotwendingen die erin zitten

WIAM Zooo onverwacht! WOW, wat een film

NYD Doorskippen als je dat allemaal nog live wil meemaken als je de film kijkt

LOTTE De sensatie

NYD Nu moeten we dus allemaal aan jou gaan uitleggen LOTTE waar dit in

hemelsnaam over gaat?

LOTTE Ik ben benieuwd

NYD Ik ga het proberen te doen. Want het lijkt eigenlijk toch simpel maar het is toch

wel een verhaaltje. Hoofdpersonage Nathalie schrijft een column over daten op een

of andere website en uiteraard is dat heel erg haar mislukte dateleven waar ze altijd

over schrijft. Dan verschijnt ineens een hele knappe man, namelijk Josh, op haar

dating app. Ze gaan praten, hij is helemaal fantastisch, oh my god, geweldig. Voor

kerst besluit ze vervolgens om op het vliegtuig naar de andere kant van het land te

vliegen, naar hem toe.

LOTTE Is it America?

NYD It’s America.

LOTTE Ohja natuurlijk
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WIAM Van LA naar New York.

LOTTE oke

NYD Heel goed.

ML Van de zon naar de sneeuw, zeg maar, voor de kerst

NYD Om hem daar te verrassen. Ze komt daar, hij blijkt niet de knappe vent te zijn

die ze heeft gezien op de foto’s maar een sul. En dat kun je zien dat hij een sul is,

want hij draagt een bril.

LOTTE Oh, ja.

WIAM En hij is Aziatisch!

NYD En hij is Aziatisch

LOTTE Nou daar ga je al, lekker stereotyperen, lekker stigmatiseren.

NYD Maar de jongen waar ze in eerste instantie op valt is ook Aziatisch, dus ik heb

het idee dat het sullige toch vooral in de bril en misschien ook in het kapsel zit.

ML En het haar denk ik ook, omdat het zo

NYD Hij is een soort van nerd

LOTTE Is hij niet dik?

ML Nee

WIAM Nee, hij is niet dik

LOTTE Oh verrassend

ML Maar hij is ook niet, zeker niet afgetraind. Zeg maar, de knappe is afgetraind

WIAM Gewoon een nerd, zeg maar.

NYD Hij is gewoon een nerd en hij woont bovendien nog bij z’n ouders thuis en bij

zijn oma. Nou, Nathalie loopt natuurlijk boos weg, die pikt dat niet. Dana gaat ze

naar een bar toe, daar wordt gekaraoket en daar ziet zij de oorspronkelijke dude van
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de foto’s. Dus zij denkt, oké, ik ga eventjes mijn moment pakken, ik ga karaoken en

ik ga hem helemaal

WIAM Versieren

ML Wegblazen

NYD Ja, wegblazen. Nou, die meid krijgt een allergische reactie als ze dat doet

ML Ja ze is allergisch voor kiwi

NYD En dan ziet ze er toch LELIJK uit, dat is godschuwelijk lelijk, volgens de film

dan he. Daar zijn wij het niet mee eens, maar volgens de film, zij is helemaal

opgeblazen en het is echt HEEL gênant hoor!! Heel gênant.

WIAM Ze gaat op tafel en

LOTTE En deze film is dit jaar gemaakt?

NYD Ja ik ben nog niet klaar.

WIAM Maar wacht, we zijn nog maar in de eerste veertig minuten van de film.

NYD Zelfs minder

WIAM Want ik dacht ook midden in de film: wacht, er is nog een uur hiervan? What

the fuck

ML I KNOW! Ik ging kijken en ik dacht: hoe kan dit zolang duren nog?

LOTTE Jezus

NYD Oké nou, Josh, dus zeg maar degene die,

ML De sul

NYD Ja, de sul. Laat ik ‘m gewoon de sul noemen. Die is ook in die bar en hij gaat

haar redden en hij neemt haar mee naar de dierenarts want er is geen normale arts

in dit dorp en die kan dan zorgen dat ze er niet meer zo GODSCHUWELIJK lelijk
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uitziet want oh my god, want dat was echt heel gênant, haar hele gezicht was

opgeblazen. Het kon echt niet.

ML Maar oké dit was het begin van haar allergische reactie he. Als hij haar had laten

liggen was alles

NYD Dan was ze ook dood geweest. Maar voor haar is het vooral

WIAM Hij heeft wel haar leven gered

ML Ja

LOTTE Oké

NYD Maar voor haar is het toch wel heel erg dat ze lelijk was. Het gaat er niet

zozeer om van ik ga nu dood of zo, maar

LOTTE Niet ik ga dood, maar I’m ugly

NYD Ja en dat is dan te zien voor die guy, Tag, uiteindelijk.

WIAM Ja de hele knappe guy, van de foto’s.

NYD Vervolgens maakt ze een soort pakt, Josh en Nathalie, namelijk Josh wil voor

zijn familie doen alsof Nathalie zijn vriendinnetje is, want zijn familie hecht heel erg

aan het hebben van relaties. Hadden we het net eigenlijk ook over, van je bent zielig

als je geen relatie hebt en zij gaat ermee akkoord omdat hij dan regelt dat zij in

contact komt met Tag, dus de knappe guy.

LOTTE Ik weet nu al hoe dit afloopt maar ga verder

NYD Tuurlijk weet je al hoe dit afloopt. Dat is ook waarom we net een spoiler

warning gaven. Dan volgen er wat dagen waarin Nathalie zich compleet anders

voordoet voor die knappe guy want ze gaat namelijk doen alsof ze van hiken houdt

en ze gaat met hem klimmen terwijl ze eigenlijk hoogtevrees heeft en ze zegt dat ze

een boek geweldig vindt terwijl ze echt een schijthekel aan de auteur en het boek
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heeft dus ze doet zich eigenlijk compleet anders voor om maar bij die jongen in de

smaak te vallen

ML Oeh, wie deed dat eerder in dit verhaal?

WIAM Ja

NYD Josh…

WIAM En ze is ook vegetarisch en ze gaat mee naar een vleesrestaurant want hij

houdt heel erg van vlees. En dan zegt ze, ja ik ga wel vlees eten.

NYD En ondertussen zien we dat Josh, de sul, eigenlijk een heel erg leuke jongen is,

want hij maakt kaarsen. Hoe cute is dat?

ML Dat vind ik wel echt cute trouwens, vind ik een heel cute dingetje

NYD Was oprecht ook cute, kan niet anders zeggen

NYD Nou, die neprelatie

WIAM Maar de sul is ook gewoon knap, sorry, mogen we daar ook iets over zeggen?

NYD Ja, daar moeten we het allemaal zo nog over hebben.

LOTTE In dit soort films gaan ze ook geen lelijke mensen casten. Of ja, lelijk, tussen

haakjes. Niet conventioneel knappe mensen. Maar oké

NYD Ja. Nou oké, die neprelatie tussen Nathalie en de sul, dat loopt uit de hand

want op een gegeven moment dan vraagt hij haar ten huwelijk door omstandigheden

en dan moet ze eigenlijk wel ja zeggen. Dan wordt er onverwacht een

verlovingsfeestje voor hen georganiseerd. Daar is Tag ook, terwijl ze dus met Tag

aan het daten is. Dan volgt er dus een chaotische ontknoping. Oh my god je hebt me

al die tijd voor de gek gehouden, zegt Tag en het is allemaal verschrikkelijk. Nathalie

gaat naar een hotel/motel, weg van die familie, weg van alles en gaat ze haar

62



column schrijven over deze grandioze mislukking en vervolgens ziet ze geloof ik

foto’s van Josh.

ML Ja ze krijgt een melding dat er een nieuw profiel is aangemaakt

NYD Op de datingapp

ML En dat is Josh, de sul, die met eigen foto’s dus een nieuw profiel heeft

aangemaakt en waarin hij gewoon

NYD En wat is hij toch leuk!

ML Waarin hij dus heel leuk is

WIAM En zonder bril

NYD Is dat waar? Heeft hij echt geen bril?

WIAM Ja, op de profielfoto heeft hij in eerste instantie

NYD Wat, echt? Wat erg.

ML Dit heb ik helemaal niet gezien. Ik ga dit nu controleren

NYD Dit is echt mijn ding als brillendrager, dat ik er echt van overtuigd ben geweest

al jaren

ML Ik geloof je, maar ik ga toch, ik wil het zien. Gaan jullie maar door.

NYD Maar dit is wel echt een ding geweest dat ik jaren heb gedacht en nog steeds

wel ergens een stemmetje heb dat als je een bril hebt je niet sexy kunt zijn dus dat

dit dan ook zo is, vind ik wel echt heel erg.

LOTTE Heel irritant

NYD En dat ik dit dan niet gezien heb, of ik ben het gewoon vergeten , heb het

geblokkeerd

WIAM En ze ging scrollen dus het was heel snel dus misschien op de eerste foto

had hij wel een bril
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NYD Ik was er ook niet meer bij

WIAM En dan later niet meer

NYD En zij haast naar zijn huis en ze gaan zoenen. The end.

LOTTE Natuurlijk. Jezus, wat een kutfilm.

NYD Moraal van het verhaal is dus: we liegen allemaal wel eens om een beetje

liefde te ontvangen, dat hoort er gewoon bij joh, en wat zijn we toch ook allemaal

oppervlakkig met dat swipen, dus dan is het ook helemaal niet zo raar dat je dan

gaat catfishen want hoe moet je anders ooit aan de liefde komen?

LOTTE Dat is letterlijk de catfish of dat hebben jullie eruit gehaald?

NYD Hij is een catfish

LOTTE Ja nee ik bedoel dit is letterlijk de

NYD Nou ja, dit is de moraal van het verhaal, dit is wat je meekrijgt zeg maar

LOTTE Oh god, ja. En?

NYD Oh jullie zijn aan het kijken of hij een bril op heeft?

ML Nee hij heeft wel een bril

LOTTE En de laatste

NYD Swipe, swipe, swipe. Het gaat heel snel. Je moet heel goed opletten.

ML Opeens gaat ze heel langzaam, ze swipet superlangzaam. Oh ja, hier heeft hij

inderdaad geen bril op.

LOTTE Maar laat eens die foto zien nou? Want ik heb nou geen

NYD Dat is ‘m.

ML Dat is ‘m.

LOTTE Oh lieverd. Ja, die schat.

64



ML Zonder bril dus. Maar hij heeft inderdaad, twee foto’s wel een bril, een foto geen

bril.

NYD Maar oké, even over het feit dat zij eindigt met de catfish. Wat zijn jullie

meningen daarover?

WIAM Ja, dat is… (lacht) ik heb al geleerd dat het een kerstfilm is, blijkbaar, dus dan

moet je door een andere lens bekijken.

NYD Klopt, maar

WIAM Want anders zijn alle kerstfilms kut en dan ben je gewoon niet leuk.

NYD Behalve de Grinch toch? Dat is jouw lievelingsfilm.

ML Ja, ik ben daar vandaag weer aan begonnen en ik ben dus weer helemaal in.

Ken hem dus ook nog helemaal uit m’n hoofd, vind het helemaal geweldig. Maar dat

tussendoor.

NYD Maar ik ben het hier dus toch niet helemaal mee eens, want ik denk je kunt

prima een supercheesy kerstfilm maken, over romantiek en over bij elkaar komen en

weet ik wat allemaal en daarin hoeft niet het verhaal te zijn: iemand die catfisht is

alsnog de liefde van je leven.

WIAM Ja, klopt

NYD Want ik zat dus heel erg te denken van oké hoe had je een soortgelijke film

kunnen maken zonder dat hij een leugenaar is? Hij is haar gewoon voor de gek aan

het houden. Ik dacht ook: zij heeft die column, ze had ook een collega kunnen

hebben die zei: oké, voor je column, je gaat nu de eerste drie mensen rechts swipen

en je moet met ze kletsen. En dat hij opeens heel leuk blijkt te zijn. Of, een vriendin

gaat voor je swipen en je gaat maar gewoon met hem praten. Of ze denkt, ik heb het

eigenlijk een beetje raar aangepakt want al die mannen waren verschrikkelijk, nu ga
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ik toch eens iemand swipen die ik qua profiel heel leuk vind, qua foto’s is het

misschien iets minder. Er waren echt genoeg opties!

LOTTE Ja of ik ben gewoon queer en lesbisch.

NYD Dat is al helemaal

ML Ja dat sowieso

WIAM Dat is misschien te veel

LOTTE Gewoon uitgekotst, dat heteronormatieve witte cis ablebodied, dunne gedoe,

allemaal. Sowieso de eerste.

WIAM Ze lijkt ook op Terri Hatcher, die actrice. Pas op het einde begon ze echt op

Terri Hatcher te lijken.

LOTTE Is dat dat meissie van Vampire Diaries?

ML Ja, klopt, dat is ze

LOTTE Ah, ja, ik heb die frame gezien van die film dan ja. Die staat echt zo op

Netflix van KIJK DEZE

ML Maar het is ook helemaal, eh, DE kerstfilm van Netflix waar ze mee

LOTTE Aan de haal zijn

WIAM Ik kan er ook niet tegen, dat merkte ik ook bij deze film, dat writers gewoon al

hun jokes halen van Twitter. Dat ik echt zoiets heb van, mannekes…

LOTTE Wat dan?

WIAM: gewoon van ja het is goedkoper om cocaïne te doen en zelf rond te lopen,

zeg maar

LOTTE: Dan, dan benzine te kopen?

WIAM: Dan ja inderdaad

ML: Oh, oh ja zeggen ze ja
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WIAM: Komt van twitter, een virale tweet

LOTTE: Ik wou net zeggen: that’s a twitter meme ja

WIAM: Ja, virale tweet. Er was nog iets. Gewoon al die jokes en zo die hihihi, komt

gewoon van twitter. Sorry ik leef op twitter

NYD: Het is gewoon heel lui schrijfwerk

ML: Naja, het is heel lui schrijfwerk maar ze hebben zichzelf ook wel hiermee weer…

Ja en de ondertitel is dus: ‘It doesn’t have to start real to be real’. Maar dat is toch

ook al facking toxic?!

WIAM: YEEEZUS!!! Ja dit is echt nie okee

ML: Is gewoon heel raar!!!

LOTTE: Ja maar Netflix is toch toxic al joh, de hele filmwereld

ML: Is ook zo

LOTTE: Ja

ML: Maar ja, mensen worden er wel aan blootgesteld

LOTTE: Ja en er zijn mensen die dit dus wel een hele gave film vinden oprecht

NYD: Ja natuurlijk, dat heb je altijd

LOTTE: En dat besef je nooit als je in zo’n bubbel leeft als ons ofzo

NYD: Maar zij is ook gewoon een best wel leeg personage, want als je gaat denken

van waarom wil hij eigenlijk zo graag met haar? We don’t know

LOTTE: Ja nee

NYD: Maar wat is er eigenlijk precies zo geweldig aan haar? Ik bedoel uiteindelijk is

hij ook gewoon de oppervlakkige guy die maar gewoon een hotte meid swipet

LOTTE: Jaahaa

WIAM: MAAR DAT! Hij wist niet eens wat haar echte baan was.
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ML: Nee hij wist niet eens dat ze schreef

WIAM: Hij wist dat niet! Terwijl ze wel urenlang aan de telefoon elke dag zaten!!!

ML Hè?! Oh dat is raar

LOTTE: En wat vertel je dan over elkaar?

WIAM: En dan praten ze gewoon over, ja mijn oma dit of eh voorlezen uit boeken

ML: Hè

WIAM: En zo werden ze zegmaar verliefd op elkaar of zo

NYD: Het is natuurlijk sowieso al echt BELACHELIJK dat je niet met elkaar videobelt

in deze time of age

WIAM:  JAA MAAR DAT! JA MAAAR DAT!!

ML: Ik heb opgeschreven: HAMVRAAG: waarom hebben ze niet gevideobeld? Dat

slaat gewoon nergens op. Maar goed ik wil er wel in mee gaan

NYD: Regel nummer één: geen enkele vrouw zou in het vliegtuig stappen naar

zomaar iemand die je nog nooit op bewegend beeld hebt gezien, dat doe je gewoon

niet

WIAM: Absoluut, precies

ML: Nee, absoluut niet, maar even

LOTTE: Nou, heb je wel eens catfish gezien?

NYD: Okee, sorry ja das waar

LOTTE: Er zijn een hoop domme mensen hè

NYD: Ja maar dit

ML: Maar was dat in de tijd van videobellen al?

LOTTE: JAAAA skype, skype tuurlijk ken je toch ook videobellen hè

WIAM: Ja maar luister, dit is een LA meid van onze leeftijd die praat, schrijft over
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daten

LOTTE: Ja dan ben je toch nie goed? Dan heb je geen bord voor je kop maar

gewoon twee gebouwen

WIAM: Nee dus dit personage klopt ook… En waarom was die baas ook ineens op

dat verlovingsfeest?

ML: Jaa heel raar

WIAM: WHAT DA FACK

NYD: Wat was dat?

WIAM: Zo ja want ik wou u toch nooit ontslaan, zo, okee

NYD: Zo raar

ML: Echt heel raar ik heb je al vier keer geprobeerd te ontslaan ofzo zei die

WIAM: Dit is niet real

ML: Ook het beeld wat je krijgt, vooral uit kerstfilms en eigenlijk heel veel romcoms is

dat dus de banen als journalist voor het oprapen liggen want IEDEREEN is journalist

of schrijver

WIAM: Ja, klopt

ML Nou ja en wat me dus irriteerde aan Nathalie, zij is dus, haar column heet ook

‘Always a bridesmaid’ dus dan merk je dus al

NYD: OHGRR *kreunt*

ML: gelijk van alles draait hier om dat je uiteindelijk de ware liefde vindt en gaat

trouwen

NYD: UUWWL

ML: Maar alles wat de kijker ziet is gewoon, zij is op zoek naar liefde, zij schrijft over

liefde, ze is op zoek naar, ze is aan het daten. Dat is het ééénige dat je weet. Terwijl
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Josh, die dus niet, dat is dus niet de hoofdrolspeler, want zij is het hoofdpersonage,

hij is in principe niet de hoofdpersoon daar weet je veel meer van

NYD: Ja want zijn familie zien we

ML: Familie, hij heeft die kaarsenhobby en hij maakt dus een ontwikkeling door want

hij gaat ook nog eerst is het zeg maar hij is de sul en dan zie je dat ie een soort van

gepest wordt door z’n broer

NYD: ja

ML: dat is echt een hele bizarre man. En dan he stands up for himself en dan neemt

ie het heft meer in eigen handen. Hij maakt veel meer ontwikkeling door en je vraagt

je inderdaad af: WAT DE FACK ZIET IE IN HAAR?

NYD: Wat is zij? Wie is zij, wat ja…

LOTTE: Tis een lekker wijf, daar ga je al

NYD: Nog niet eens maar

ML: Terwijl de boodschap dan dus eigenlijk is van hè, catfishen, doe maar lekker en

eh want al die oppervlakkige wijven die swipen je anders weg, dus je moet wel

catfishen en als je dan een beetje doorzet dan krijg je ze wel.

NYD: Dan heb je dr één.

ML: Terwijl: wie is hier nou de oppervlakkige?

LOTTE: Heel raar. Heel raar.

NYD: Zei ze boos

LOTTE: Irritant

WIAM: Plus dit film duurde veel te lang

NYD: Wat vonden jullie van de, er zit een scene in, ik zal even uitleggen: Baby It’s

Cold Outside, het liedje, I realy cant stayyy *zingt*… Nou hij wil dat gaan zingen.
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Naaa Haa *zanggeluid* hij wil dat gaan zingen christmas carolling want zijn broer is

echt een verschrikkelijk typ en die doet dat dan heel uitbundig en dan zegt ie nu

gaan wij, soort van nu moeten wij dus de shine pakken

LOTTE: Okee, met die chick dus hè

NYD: Ja. En dan is het dus Baby Its Cold Outside wat ze gaan zingen maar zij zegt:

dat wil ik niet. Dat wil ze natuurlijk niet want…

WIAM: IK HAAAT dat nummer

NYD: Het is een verschrikkelijk nummer. Het gaat natuurlijk over ja..

WIAM: het is rapey

NYD: Maar zij is feminist.

WIAM: Ja maar dat is ook de scoor van twitter. Dat zij dan ineens zogezegd heel

NYD: Want verder is zij helemaal niet per se

WIAM: DAAAT

Nyd: into feminisme

WIAM: Daarom klopt het gewoon nie

NYD: Zij is de cool girl want ze kijkt liever Die Hard dan Love Actually. Dat is ook

heel erg zo’n ding toch in die..

WIAM: Ah ja

NYD: .. films zo van nee iel Love Actually geef mij maar Die Hard

ML: En jij hebt gezegd dat komt allemaal van twitter. Dat IS ZOO

NYD: Anyway, dan gaan ze samen zingen, maar wat doet hij? Hij maakt er een hele

een soort van leuke tekst van:

*Muziekje van Baby It’s Cold Outside wordt afgespeeld*
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Nathalie: I really can’t stay

Josh: No problem, there’s the door

Nathalie: I’ve got to go away

Josh: I hear ye, say no more

Nathalie: This evening has been

Josh: Totally consentual

Nathalie: So very nice

Josh: I hope you get home safe tonight

Nathalie: My mother will be….

(De muziek verdwijnt naar de achtergrond)

NYD: Ja want dan zegt zij I really can’t stay en dan zegt ie dan ga je toch weg

(zingend) en zo gaat het zeg maar de hele tijd

ML: Aha

WIAM: Dat was het leukste moment

NYD: Wat vonden jullie daarvan?

ML: Ik vond dat ook het leukste moment

NYD: Dat vond ik ook

WIAM: Dat was het leukste moment van de film. Maar ook, ik vond het allemaal

cringe maar ik moet wel echt benadrukken dat ALLES cringe was

NYD: Ja

WIAM: Maar het moment dat hij dan zei van then just go omdat het gewoon leuk

geschreven was.

ML: Ja
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WIAM: That’s it

ML:Maar dat was eigenlijk ook het enige

WIAM: Het paste niet in deze film. Ik wou het nie in deze film hebben sorry

ML: En dat was ook het enige moment waarop ik dacht: Hé ze hebben toch wel een

beetje chemistry want ze hadden verder helemaal voelde ik het echt niet

WIAM: JAA, moeten we het even daarover hebben want ten eerste op het einde

kussen ze en ik denk hier is geen chemistry. Wat de fack zijn jullie hier aan het

doen? Wat gebeurt hier

LOTTE: Er was niet eens chemistry opgebouwd dat ze van die hehehe momentjes

hadden?

NYD &WIAM: Totaal niet

LOTTE: Najaaa

WIAM: TOTAAAL niet. Dus het was ineens zo wat gaat ze haar broertje kussen?

NYD: Ja dat was het inderdaad

LOTTE: OH WAAAUUW, IEEE

WIAM: Omdat er geen, ja hij wordt ook nie zeg maar.. Misschien moest er een scene

inzitten dat hij effe sexy was, dat hij effe uit de douche kwam en dat ze zag van

oehhh

LOTTE: Das een momentje

WIAM: Snap je, dat er effe

LOTTE: Sexual tension

ML: Maar dat was gewoon helemaal niet

WIAM: HE-LE-MAAL niet

LOTTE: Alleen kaarsen maken en karaoke zingen
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ML: Want dat is het ook gewoon

NYD: En zij was dus HEUL lelijk hè toen met die karaoke

ML: Nouuu

NYD: Heul lelijk

ML: En hij dat maakte hem gewoon nie uit

LOTTE: Hij zag haar voor wie ze was

ML: Maar het enige wat je merkt is dat zij het enige wat heel duidelijk is uit de film is

dat zij bij hem helemaal op d’r gemak is en alles durft te zeggen en dan bij die hotte

guy waar ze dus zichzelf helemaal voor

NYD: gewoon een ander persoon wordt

ML: Een ander persoon wordt, daar zegt ze helemaal niks eerlijks tegen en dat is

gewoon zoiets raars. En ook de hele tijd, ze doet helemaal niks zelf ze wordt de hele

tijd gered door mannen eigenlijk. Ze heeft dan op een gegeven moment hoogtevrees

en dan moet hij haar komen redden. Ik weet niet, tis gewoon ze doet niks zelf

LOTTE: En het is 2021 hè

NYD: Precies. Jij zei ook dat hij niet door de Bechdeltest komt. Kennen jullie dat

principe, de Bechdeltest?

WIAM: Nee wat is dat?

ML: Dat is …. Sorry, de Bechdeltest is een test waarbij je kunt zien in hoeverre de

vrouwelijke personages aan het woord komen, maar niet alleen aan het woord

komen of ze ook praten over iets anders dan een man

NYD: Ja

ML: Dus en dan volgens mij is het, is de…

WIAM: Nou nul
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ML: … criterium is dat ze zeven woorden of zeven zinnen met elkaar wisselen, ik

weet niet precies.. Met elkaar wisselen en moet het dus niet gaan over een man.

Maar ik zag ergens…

NYD: Het ding is: een film slaagt voor de test als er minstens twee vrouwelijke

personages in voorkomen met een naam, dat is het eerste ding

LOTTE *Zucht van ongeloof*

NYD: Die met elkaar spreken over een ander onderwerp dan het onderwerp

‘Mannen’

ML: Ja

NYD: Dat is het enige wat nodig is. Hebben jullie Love Actually gezien?

WIAM: Laaang geleden dus ik ben echt vergeten wat..

NYD: Voor de mensen die dat heel goed kennen: Love Actually komt enkel en alleen

door Bechdeltest omdat Emma Thompson, die speelt een moeder, die heeft het met

haar dochter over de nativity play en dat er iemand als lobster verkleed moet ofzo,

whatever. Dus dat korte gesprekje….

LOTTE: Oh nee OH MY…

NYD: … Dat is de enige reden…

LOTTE: NEEEEE

NYD: Maar bijvoorbeeld Harry Potter, Lord of the Rings zeg maar soort van alle

grote … bijna niks gaat door die test heen. Het is echt..

WIAM: En hoe heet dat? Bechtel?

NYD & ML: BechDEL

WIAM: Bechdel?

ML: Ja Bechdel: B-E-C-H-D-E-L
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NYD: Maar goed, deze film.. Oh hier staat ongeveer de helft van alle films slaagt niet

voor de test

ML: Ja. Nou ik zag dus ergens maar pin me er even niet op vast want ik zag dus

ergens op een website waar ze een soort van afvinken hadden van hoe ze dan

scoren bijvoorbeeld ook diversiteit achter de schermen wat volgens mij bij deze film

volgens mij wel best wel okee was, maar dat

LOTTE: Maar best wel okee is ook niet okee

ML: Ja maar ik weet dus niet wat het criterium was. Want er stond een vinkje bij

maar ik heb dus niet meer gekeken naar wat dan

WIAM: Ah ja

ML: Wat dan daar de criteria voor zijn. Maar bij de Bechdeltest stond gewoon EH

KRUIS

NYD: FOUT

ML: Toen dacht ik dan weet ik genoeg. Eh ja dus dat.

LOTTE:  Ik verbaas me hier altijd zo hard over toch

ML: Ik vind het ook raar. Maar het is ook zo kijk wat ik ook gewoon heel bizar vindt is

dat er in elke facking kerstfilm die nu in 2020 en 2021 uitkomt, dat er ook altijd weer

zo’n relatie-obsessede familie inzit

NYD: JA

ML: Die zich alleen maar kan focussen op dat ene single familielid dat nog steeds

maar zo struggelt om een relatie te vinden en ook gewoon überhaupt dat, zo’n hele

bemoeierige familie? WAAROM?

NYD: Want we hebben er dus nog eentje samen gekeken die ging ook over zo’n

bemoeierige familie en ook over een relatie faken en vorig jaar hebben wij voor deze
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aflevering ook en er was ook zo’n situatie dat ze moesten faken voor de familie dat

ze een relatie hadden. Welk beeld wil je per se meegeven aan de mensen thuis?

ML: Ja en de films waar jij het nu over hebt, dat zijn Single All The Way en Happiest

Season en dat zijn dus ook nog eens de gayfilms van Netflix

NYD: Nee niet Happiest Season, ik bedoelde die andere film

ML: Oh nou Happiest Season is het ook gewoon

NYD: Daar doen ze juist niet alsof ze een relatie hebben toch? Daar moeten ze juist

doen dat ze GEEEEN relatie hebben

ML: Ja maar daar is de familie wel heel erg….

NYD: Bemoeierig

ML: … bezig met die relatie

NYD: Klopt

ML: en met dat liefdesleven en dat begrijp ik überhaupt niet waarom de hele tijd dus

er een soort schijn opgehouden moet worden voor die familie. Ik snap gewoon niet

waarom dat de HELE TIJD terug moet komen

NYD: En dit is dus waarom wij een hele schaal vol met vragen hebben met: Ik kan

niet mezelf zijn bij mijn familie

LOTTE: En daarom zeg ik: Blijf lekker thuis hè. Jaha, het gaat nergens over

ML: Kijk GEEEEN Kerstnetflixfilms. DOE HET GEWOON NIET want je wordt er

gewoon nie gelukkig van. Tenminste…

LOTTE: Nee kijk the Grinch

ML: Of tekenfilms

LOTTE: Of kijk de kersttekenfilms ja

ML: Ja
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LOTTE: Die zijn leuk hè?!

ML: Ja dat is 1

LOTTE: Bijvoorbeeld de vijf legendes, ja die is gaaf.

ML: Oh nou dat is een tip!

LOTTE: Kennen jullie die?

NYD & ML: Nee die ken ik niet

LOTTE: Ga hem kijken morgen.

ML: Ja dat ga ik doen ja. Nu opschrijven. Ja oh ja en dan heel effe had ik nog iets

anders. Er zaten dus ook allemaal hele kleine bodyshame-dingentjes in deze film.

Want dat viel me dan weer op, gewoon, maar dat was dan heel even zo klein

gesprekje over ja want ik let op m’n calorieën.

WIAM: Oh ja

ML: En heel even zo’n sneer van eh

LOTTE: Een microagressie

ML: Ja als je dit doet dan krijg je geen stretchmarks want er is iemand zwanger.

WIAM: Ah ja

ML: En dat gewoon allemaal dat ik denk: maar het voegt ook gewoon helemaal niks

toe aan de film als deze zin niet uitgesproken was, was de film gewoon doorgegaan

zoals ie was doorgegaan.Is nie nodig!!!!

NYD: Maar sowieso die meid die dan zwanger is dat is de vriendin van de broer van

Josh, van de sul

ML: Uhu

NYD: En haar karakter is ook gewoon superseksistisch want het is gewoon haar

karakter… gewoon dom wijf, dat is wat zij is.
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WIAM: Jaa

NYD: Zeg maar, weet ik veel, ze laat dan op een gegeven moment laat ze het kindje

in haar buik zet ze een koptelefoon op d’r buik en dan moet die vriend zoiets zeggen

van: ugh hij heeft nog niet eens oren. Ofzo, weetje zo zeg maar

WIAM: Jajaja

NYD: Gewoon

WIAM: Klopt

NYD: Dom personage dat is wat zij is. Soort van giechelend er achteraan, echt nul

inhoud

LOTTE: Naar, heel naar

ML: Dus echt vreselijk

NYD: Maar de oma is wel leuk

ML: Ja die vond ik ook enig

WIAM: Ja

NYD: Als in..

ML: Ja en ik kwam dus, naja ik weet

WIAM: Ja voor die twee minuten in die hele film

ML: Ja precies! Maar sowieso die hele familie vond ik dus wel leuk. Ik vond ze wel

weer belachelijk gefocust op dat liefdesleven de hele tijd maar ik vond het wel een

soort warm leuk gezin

WIAM: Ja

ML: Maar als je dat toch iets positiefs moet zeggen

NYD: Dan hier dit

ML: Ja dat. En dat van die Baby It’s Cold Outside dat vond ik ook leuk
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NYD: Ja

ML: Ja en die kaarsen. En eh heel eventjes, nog heeeel effen een opmerking over

Single All The Way want ik bedoel ik heb me er wel helemaal doorheen gewerkt

samen met Nydia

NYD: VER-SCHRIKKE-LIJK

ML: Die duurde namelijk twee uur

LOTTE: Jeeetje

ML: Het was echt, ik was helemaal afgehaakt maar wat een vreselijke film is dat!!!

NYD: Vonden mensen ook leuk hè, blijkbaar

ML: Jaaa, ja want we kregen hem ook toegestuurd als oh er is een hele leuke

gayfilm, kijk hem!!!

WIAM: Oh is het gay?

ML: Ja het is gay

WIAM: Okee

ML: Het gaat over, kijken of ik het plot nog kan reproduceren

NYD: Twee vrienden

ML: Je hebt twee vrienden die volgens mij Nick en nog iets, totaal generieke namen

hebben. Dus je hebt twee vrienden en zij gaan naar de familie van de ene vriend.

We moeten ze effe namen geven, hoe heetten ze nou?

NYD: Nick en Henk

LOTTE: Ja joh

NYD: Ze gaan naar de familie van Henk

WIAM: Het zijn twee mannen?

ML: Twee mannen, Nick en Henk

80



NYD: En ze zijn dus allebei gay maar ze zijn gewoon best friends?

ML: Ja. Ze kennen elkaar al negen jaar, ze zijn roommates en

WIAM: Niet verliefd op elkaar?

ML & NYD: Nouuu

LOTTE: Nou dat komt

WIAM: Ooooh

LOTTE: Aap uit de mouw hè?!!

NYD: Spoiler, spoiler

WIAM: Oooooh

ML: Ook eventjes hier misschien spoilers. Okee Nick en Henk, ze gaan naar de

familie van

ML & NYD: HENK

ML: En Nick heeft gevraagd of Henk meegaat omdat zijn date is echt vlak voor de

kerst is helemaal in het water gevallen want die man die bleek gewoon getrouwd te

zijn. Dus hij is nu single en hij moet single naar zijn..

WIAM: Das wel heel realistisch

ML: Dat is superrealistisch. En getrouwd met een vrouw ook. Maar het kan, kan.

Maar dan Henk wil niet in zijn eentje naar zijn familie want hij vindt het heel treurig

dat ie single is dus Nick gaat mee en dan heeft Henk het geniale idee dat zij dan

misschien kunnen zeggen van: Oh we zijn een stel. Want dan, weet je wel, ben ik

niet single

NYD: Faken nogmaals

ML: We faken dit

LOTTE: Fake it till you make itttt
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ML: Ze, naja in ieder geval vind ik het al heel erg leuk dat het niet een heel

problematisch verhaal is over uit de kast komen. Dat vind ik…

NYD: Dat was bij The Happiest Season namelijk wel het geval

ML: Ja, daar moest het gehouwen worden, dus hier is het van: wij gaan gewoon

zeggen dat we een relatie hebben, na negen jaar vriendschappen hebben we elkaar

eindelijk gevonden, we zijn dr. Dus zij komen daar aan en voordat ze dat kunnen

zeggen zegt de moeder van Henk: Luister Henk, ik heb voor jou een blind date

geregeld THE ONLY GAY IN THE VILLAGE want er is er natuurlijk ook maar één hij

heeft het de hele tijd over we gaan nu naar m’n dorp waar m’n ouders wonen en

daar zijn NUL GAYS. Dus daar kan je ook gewoon niet heen…Nou dan gaan ze daar

heen, hij heeft die blind date en…

NYD: Blijkt een hotte leuke vent te zijn

ML: Ja, they hit it off en wat er dan gebeurt is echt gewoon HALLUCIONANT. Die

moeder die is dan zo bezig met nou leuk, lekker op de blind date. DE REST van de

familie

NYD: ALLE FAMILIELEDEN!

ML: ALLE FAMILIELEDEN van de nichtjes die elf doen maar achtenvijftig zijn

NYD: Zijn letterlijk zevenentwintig in het echt maar ze spelen denken wij meiden van

elf en twaalf ofzo als hun gedrag zegmaar ziet

LOTTE: Huh

ML: Ja, die gaan helemaal op: OH ME GODD, Nick en Henk zijn gewoon verliefd op

elkaar en we gaan ze koppelen en

NYD: Ze moeten samenkomen

ML: Die blind date moet geblokkeerd worden dus dan gaan ze een soort RAAAR
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plan bedenken waardoor zij dan zich zouden moeten realiseren dat ze verliefd op

elkaar zijn. Maar het is TOTAAL gemaakt.

NYD En hoe eindigt het? Ze zijn verliefd op elkaar. En dit vind ik ook weer zo

storend: want waarom kan je niet gewoon een vriendschap vieren? Waarom kan je

niet zeggen: ‘Henk en Nick zijn gewoon de beste vrienden en ze zijn gay, maar dat

kan dus he! Je kan dus gay zijn en beste vrienden zijn zonder dat er per se een

relatie is, dat kan!’ Nee, dat kan dus niet volgens Netflix.

ML En tegelijkertijd wordt er dus in de film de hele tijd benadrukt dat het kan, want

zij, als gays, kunnen ook gewoon vrienden zijn. Die moeder heeft een boek gelezen

over gays en die gaat dan zo uitleggen van ‘niet alle gays…’

WIAM Het gayboek

NYD En ze zegt ook de hele tijd LGBTT en dat is dan de grap, dat ze dat dus niet

kan zeggen.

WIAM Oh wauw

NYD Het is klaar, het is klaar.

LOTTE Het is gewoon verschrikkelijke crinch.

NYD Marie Lotte wilt er nog een ding over zeggen zo te zien. En Lotte is onder de

tafel gezakt van ellendigheid.

LOTTE Ik ben er niet verbaasd over.

ML Wat ik me eigenlijk afvroeg is, ik weet niet of er gay mannen nu luisteren, maar of

er dan dus mensen zijn die het juist heel prettig vonden dat deze film er is. Of ik

misschien als vrouw misschien blinde vlekken heb voor wat er fijn is aan deze film. Ik

kan me ergens dus ook voorstellen dat je het prettig vindt, volgens mij is het wel de

eerste Netflix kerstfilm met twee gay jongens in de hoofdrol. Het was gewoon een
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kut kerstfilm, maar heel veel kerstfilms zijn kut. Dus misschien is het juist ook wel

weer fijn als er een gay kut kerstfilm is.

NYD Je kan een kut kerstfilm hebben maar waarom moet er dan de hele tijd iets

gezegd worden over dat zij gay zijn?

ML Ja dat is heel vervelend.

NYD Waarom wordt dat benoemd? Er zit gewoon nog steeds genoeg in dat ik denk

‘maar oke, het is ook niet gewoon een kerstfilm’. Zoals die moeder die dan dat boek

leest. Het is toch niet helemaal geaccepteerd en normaal.

WIAM Maar dat is ook de realiteit waarin we ons nog begeven.

NYD Dat is ook wel weer waar. Maar in films hoef je niet de realiteit te laten zien

ML Maar ik heb dus het idee dat dat wel gebeurt, want bij de Happiest season was

het dus een relatie tussen twee vrouwen die geheim moest blijven. En ik heb dus het

idee dat we daar zijn als je het hebt als je het hebt over de emancipatie van

lesbische mensen. En als je het hebt over gay mannen, dat is veel meer zichtbaar,

maar daar moet benadrukt worden hoe anders het is. En dat is misschien waar we

dan in de realiteit zijn met de ontwikkeling van de gay relaties, maar dat is een

theorie.

WIAM Weet je wat het is? Dit soort films mogen bestaan als er gewoon genoeg

aanbod is zoals onze verhalen

NYD Precies!

LOTTE Dit is weer de enige gay film van Netflix en dit is het het.

NYD Wordt het niet tijd dat we zelf een kerstfilm gaan schrijven?

WIAM 100%

ML Oooh, ik wil dit. Iemand met geld, financier ons. We maken het!

84



LOTTE Geef ons die doekoes.

ML Ja en dan doen we dat voor volgend jaar en ik zie dat helemaal zitten, hartstikke

leuk.

NYD Voor de mensen die hier nou enorm van genoten hebben, dit afzeik verhaal. Ik

heb wat leuks voor jullie. Namelijk, voor onze bonusballen, dat zijn mensen die ons

geld geven op petje.af/damnhoney, maandelijks, hoeft maar een eurootje te zijn,

moet wel maandelijks, hebben wij een kerstcadeau. Namelijk, Marie Lotte en ik gaan

Love actually kijken met microfoons en vervolgens gaan wij, hoe lang duurt die film?

3 uur?

ML Nee joh, 1.5 uur ofzo.

NYD Oh ik had het idee dat het een hele lange film was. Maar dan gaan wij

meepraten met die film en als ons commentaar geven.

LOTTE Heerlijk

NYD Dus dan kan je oordopjes in doen en dan hoor je ons commentaar en

ondertussen hoor je gewoon de TV ook spelen en dan kan je dat luisteren.

ML Voor iedereen met een craving van more van this.

LOTTE en dan kan je ook zelf de film aanzetten toch?

NYD Ja dat moet je doen! Ja we gaan echt zo zeggen van “3, 2, 1, PLAY” en dan ga

je dus gezellig met je meiden ga je dan Love actually kijken.

WIAM Welke film gaan wij kijken dan?

ML Wat, wie, waar?

NYD Love actually! Gewoon even doneren.

ML Ja kijk mee, enig, leuk, Love actually.
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NYD Hebben we nog een laatste woord voor de mensen die de kerst in moeten? Of

andere feestdagen waar ze tegenop zien?

WIAM Ga gewoon genieten van wat je leuk vindt

ML Ja! Doe wat je leuk vindt, you do you

NYD En Lotte, toen wij net boven zaten zei jij iets over leeftijd. Wat ik graag nog een

keer wil horen

LOTTE doe gewoon je eigen ding, je bent geen 12 meer he? Als je 27 bent, blijf je

gewoon thuis, doe gewoon je eigen ding.

NYD Precies

LOTTE Het gaat het nergens over. En dat had ik met al deze vragen hoor, dat ik

dacht, wat doe je nou moeilijk? Je bent je eigen mens en dingen die jij al heel je

leven hebt gedaan met familie. Als je 12 bent, dan moet je gewoon mee. Dan moet

je je bek dichthouden en heb je niks te vertellen. Maar op een gegeven moment kom

je op een leeftijd en dan zeg jij “pa, ma, bekijk het lekker, ik ga thuis blijven”. En op

een gegeven moment heb je je eigen huis en dan doe je de deur dicht en dan zet jij

lekker je gourmet pannetje aan met je slavinkies en je komkommertje en je gaat

gewoon lekker je eigen kerstfeest zitten vieren. Nydia vindt dat niks, maakt niet uit.

Als jij wilt gourmetten moet je heerlijk gaan gourmetten.

ML En dit is ook gewoon het voordeel van volwassen zijn.

LOTTE Je kan gewoon doen wat je wilt! En wil jij een pimpel chique zes gangen

diner voor je eigen maken, dan moet je dat lekker doen. Maar je bent geen 12 meer

dus zet je eigen eroverheen en trek je bek open, blijf thuis. Klaar.

EINDTUNE
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NYD Dit was de Very Special Feestdagen Special. Bedankt orakels Wiam en Lotte.

ML Dank ook aan onze eigen 3 wijzen uit het oosten: Daniël van de Poppe, Lucas

de Gier en Liesbeth Smit!

NYD Dank lieve feestballen, dat jullie dit jaar met ons in de oren hebben

doorgebracht.

ML We wensen jullie fijne dagen, of je kerst nu haat of niet, en op de eerste dag van

het nieuwe jaar zijn we er weer om 2022 fris en fruitig met jullie te beginnen.

NYD Blijf ons in de tussentijd post sturen met levensvragen, kopzorgen maar ook

LEUKE BERICHTEN en overwinningen, naar info@damnhoney.nl.

ML Speciaal voor onze bonusballen die ons maandelijks steunen via

petje.af/damnhoney hebben we nog wel een fannnntassstisch kerstcadeau volgende

week. Dus als je dat niet wil missen, neem effe een abonnementje vanaf 1 euro per

maand

NYD OF NIET!!!

ML Want you know the drill: altijd zelf weten

Dit transcript is gemaakt door Juliëtte, Dani, Anna, Eva, Laura, Nydia. VEEL DANK!
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