
 

DAMN, HONEY, Aflevering 21, over KAKPOEPSCHIJT.  

Met Lize Korpershoek en Zaïre Krieger. 

 

Reclame vooraf 

 

ML Mensen, we hebben geld nodig 

NYD Want terwijl we onze aflevering over woede maakten 

ML Werd thuis onze voordeur woest ingetrapt door inbrekers  

NYD Allemaal shit weg natuurlijk 

ML Laptops, harde schijf, paspoorten, powerbanks 

NYD Maar het ergste, mijn Damn Honey ketting! 

ML Nu kunnen we altijd donateurs gebruiken, omdat we graag willen blijven bestaan 

NYD Maar nu dus even extra, want ik wil een nieuwe ketting! 

ML Ga naar patreon.com/damhoney en doneer  

NYD Of niet, zelf weten 

 

ML Allerliefste poepeschetekakkies welkom bij DAMN, HONEY 

 

[INSTART INTRO TUNE] 

 

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

ML Jij bedoelt ‘alles’ waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen 

NYD Ja, dat moeten we misschien effe uitleggen, uh iTunes die vond ons te grof en 

wij dachten dat dat kwam omdat we acht keer het woord kut in allerlei titels hadden 

staan, dus wij dat weghalen. Toen vonden we ook nog cunt. Nou dat hebben we 

toen ook weggehaald, maar toen bleek het gewoon te komen omdat we dus de 

podcast zijn over shit(!) waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen, dus nu 

moeten we de podcast worden over ALLES... 

ML ...waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ja ik hoop maar dat ze niet 

luisteren, want anders worden we echt gebanned for life, want we blijven hier 

gewoon kut en shit enzo uh zeggen 

NYD Shitterdeshit, shit, SHIT! 
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ML Anyway, mijn naam is Marie Lotte 

NYD En ik ben NYDiaaa 

ML En je luistert naar aflevering 21, de poepschijtkakshit aflevering 

NYD Ja, want nouja we mogen dan geen shit meer zeggen, maar we dachten we 

maken er wel een aflevering over. Uh we hebben twee experts aan tafel, die zelf 

regelmatig poepen en daarmee al behoorlijke expert zijn. Gast nummer 1, Zaïre 

Krieger. Je kent haar misschien nog van onze bonus aflevering die we live opnamen 

in de Melkweg, want zij is de spoken word artist die de aflevering opende en afsloot. 

Welkom 

ZAÏRE Dankjewel, dankjewel 

ML En gast nummer 2 is instagrammer van het jaar, Lize Korpershoek. En jullie 

kunnen haar kennen van bijvoorbeeld de grootse en meeslepende stories over haar 

katten Dirk en Dennie die een turbulente samensmelting achter de rug hebben 

*lacht* en inmiddels dikke matties zijn. Welkom Lize 

LIZE Hoi 

ML Hai 

NYD Nou zo meer over poep, kak, schijt, POEP *lacht*. Maar nu eerst Marie Lotte, 

wat is het minst feministische wat wij SAMEN deze week hebben gedaan 

ML Oke, ik zal effe inleiden het verhaal, uhm het was warm vorige week uh zondag 

was het volgens mij en we hadden een zwembadje op ons balkon gezet. En uhm jij 

was er in je badpak, ik was er in mn bikini en mijn vriendin cato was er in haar bikini 

en wij lagen uitgebreid in dat zwembad te chillen. En in het huis naast ons, dat wordt 

verhuurd door uh door de eigenaar aan airbnb’ers, en er zaten nu twee jongens in uit 

Singapore en die proberen al de hele tijd, of één van die jongens die probeerde de 

hele tijd contact met ons te leggen. Die stelde allerlei vragen, wij gaven antwoord, 

we waren niet heel erg geïnteresseerd en op een gegeven moment vroeg hij “Willen 

jullie, mag ik een foto nemen mét jullie, terwijl ik een piloten pet op heb” 

NYD In het zwembad 

ML “En dat ik in het zwembad kom zitten met bier” 

NYD “Want ik heb een weddenschap met mn vrienden en ik kan bier winnen” 

ML Ja  

NYD En wat was onze reactie? 
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NYD + ML Tuuuuuurlijk!  

ZAÏRE? Echt!? 

NYD Zo erg! Kom d’rbij, op die foto 

ML Dus dat hebben wij gedaan 

NYD Gebruik mijn lichaam als bierverkrijgmiddel! Het is geen probleem! 

Iedereen Hahahaha 

NYD Maak foto’s! Nouja  

ML Dat was het 

NYD En daarna kwam onze, onze huisgenoot Mark ook nog even in het bad zitten, 

toen had ie gelijk geen interesse meer  

ML Nee, toen was het allemaal over ja 

LIZE Wat, wat maakt dit voor jullie onfeministisch? 

ZAÏRE Ja dat wil ik ook wel weten 

ML Omdat het een vrouwenseksualisereerding is denk ik? 

LIZE En waarom zeiden jullie eerst ja? 

NYD Omdat we dachten oh, IK, omdat ik dacht “Oh ja die jongen, ik doe dat wel effe 

wat maakt mij het uit” 

ML En ik zei ja omdat jij al ja had gezegd *lacht* 

NYD Ja ik ben echt, ik heb zo geen grenzen die ik bewaak. Het is echt vreselijk, 

iedereen kan er overheen walsen. En toen ik ja had gezegd en jij zo “Oké ja!” toen 

dacht ik “Oh my god, wat doen we eigenlijk?” 

Iedereen Hahaha 

ZAÏRE Ja what the hell 

NYD Maar toen was het al gebeurd 

LIZE Wat hebben jullie op de foto zelf gedaan? Laten we het daar nog even over 

hebben 

NYD Gewoon gelachen! 

LIZE Gelachen 

ML Ja, jaaa 

NYD Hij wilde ook nog dat we dichterbij kwamen zitten 

ML En toen heb ik een beetje zo... 

NYD “Closer, closer” en toen, dat hebben we niet gedaan 
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ML Ja dat was, nou oké... 

ZAÏRE Maar hij was op vakantie ofzo 

NYD + ML Ja 

ZAÏRE En hij dacht... 

ML En toen hebben we hem zo weer weg gebonjourd  

ZAÏRE … ik neem deze twee foreign girls even in mn foto... 

NYD + ML Ja 

ZAÏRE … want dan zie ik er super ballin uit 

NYD In dat zwembad 

ML Alles wat je zegt klopt 

NYD Ja 

ZAÏRE Uhhhhhh, uhhh, oh wat, zo naar 

NYD Doen jullie ook niet-feministische dingen? Afgelopen week toevallig? 

Iedereen Hahaha 

ZAÏRE Ik vind die van jullie, ja, naja, dit  

NYD Dit is niet te overtreffen 

ZAÏRE Ik denk meer aan zeg maar, wat zijn de mogelijke gevolgen ervan dat jullie 

ergens in Singapore misschien ergens op een billboard staan, of weet ik veel, je 

weet niet! Je weet niet. Ik denk meer daar aan. Uh ik denk dat mijn onfeministische 

misschien wel erg, vind ik eigenlijk erger, omdat ik mezelf heel veel vergelijk met 

andere vrouwen en ik had dat vooral op Keti Koti Festival, dat ik daar een beetje 

rond zat te lopen en dat ik zoooveel mooie vrouwen zag en dacht “Aahhh god”. Ik 

wenste, ik wenste, ik wenste, ik wenste en dat steeds dat gevoel had. En toen dacht 

ik “Maar wacht eens even, je moet je zelf niet tegenover andere vrouwen zetten, dat 

is heel stom”. En ik had een keer bijna tegen een man gezegd om gewoon een 

gesprek gaande te houden van “Uhm ja vrouwen hè” 

Iedereen hahaha 

ZAÏRE En ik stopte mezelf nog, ik, hij zei van “Het duurt zo lang” ofzo en ik stopte 

mezelf net voordat ik dat zei en toen bedacht ik me dat ik dat wilde zeggen omdat 

het gewoon een leeg gesprek is. En het moment dat het niveau laag is ga je 

makkelijker naar dat soort soort van houvast dingetjes grijp je, weet je, dus dat en 

dat is heel gevaarlijk 
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NYD Het is een beetje stiltes opvullen, beetje ongemak weghalen 

ZAÏRE Ja, ja het is gewoon heel makkelijk, het is gewoon low hanging fruit  

ML En ook om het gesprek gewoon maar te houden en dan weg, doei 

LIZE ja maar het erge is dat dat dus iets is wat je dan gaat zeggen, dat je vervalt in 

exact dat ding, daar, daar gaat het me om  

NYD Dat dat het is of all things  

LIZE Ja, dat je dat dan een soort van een iets een common good is dat je dan gaat 

zeggen “Vrouwen hè” 

ZAÏRE Jaaa, 

ML “Je weet wel” 

ZAÏRE Het is ook een beetje dat ik hem in die situatie misschien, zich ja comfortabel 

wilde laten voelen ofzo? Een soort manier van “Ik ben veilig”? *lacht* Weet je wel? 

LIZE Stonden jullie voor de wc te wachten? Wat was... 

ZAÏRE Nee, nee het was gewoon thuis, we waren gewoon... 

LIZE Oh oké 

ZAÏRE ...aan het eten met meerdere mensen en er waren geloof ik mensen die hij 

niet ontmoet had, dus ik sprak gewoon met mensen en je hebt gewoon een praatje 

LIZE Oja 

ZAÏRE En ik dacht *lacht* “Ah dit is zo, ik voel dat ik mezelf vorm naar mensen om 

me heen” 

NYD Ja 

ML Ja 

ZAÏRE “Ik voel dat ik niet helemaal mezelf ben, ik voel dat”. Ik ben ook best wel snel 

weer weggegaan, want ik dacht van “Dit is, dit…” 

ML Ook niet de juiste vibe dan, voor jezelf  

ZAÏRE nouja, nouja er waren ook heel veel mensen waarvan ik super veel houd en 

die super lief waren, maar je weet, kijk op feestjes mensen zijn er gewoon en je 

spreekt gewoon met mensen, ja... 

LIZE Maar toen je op de Keti Koti liep, uhm lukte het je dan om gewoon te denken 

“Oh mijn god, dit vind ik allemaal mooi aan vrouwen” zonder te vergelijken want dat 

helpt mij altijd dat ik gewoon denk “Oh ik vind dit, ik vind dit gewoon heel mooi, ik 

hoef dat niet op mezelf te leggen” 
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ZAÏRE Bij sommige, ik merkte dat toen ik nog haar had dat dat uhm moeilijker was 

om dingen gewoon mooi te vinden want toen ik nog haar had dan kon ik me haar 

vergelijken en zwarte vrouwen en haar dat is gewoon echt een ding 

LIZE Hmm 

ZAÏRE En nu ik geen haar meer heb en het gewoon niet meer belangrijk is, heb ik 

inderdaad vaker momenten van “Yoo dat haar is mooi, maar dit haar is ook mooi!” 

NYD Ja 

ZAÏRE Super nice! Maar ik heb het wel met lichamen en dat is gewoon iets waar je 

mee opgroeit als als jong zwarte vrouw, van je moet een bepaald lichaam hebben en 

al het andere is gewoon fout, dus dan loop je daar rond en je ziet gewoon heel veel 

soort van interactie tussen de mannen en de vrouwen. En het voelt gewoon als een 

heel groot familiefeestje dus I don’t know, het is gewoon, ja… Ik moest mezelf 

herpakken en zeggen “Je bent mooi als jezelf iedereen heeft z’n eigen space... 

LIZE Hé en  

ZAÏRE … weet je”  

LIZE Sorry dat ik door je heen ga 

ZAÏRE Nee joh! 

LIZE Uhm is het dan zeg maar het lichaam wat je dan graag zou willen hebben als je 

daar rondloopt 

ZAÏRE Nee... 

LIZE Heeft het dan te maken met wat als je dat lichaam zou hebben wat zou je dan 

zijn? En voor wie is dat lichaam dan? 

ZAÏRE Dat lich-, dat is dus het domme! Zeg maar, ik weet nog dat ik begon te 

sporten en dat ik op een gegeven moment meer van mn lichaam ging houden en 

toen stond ik een keertje voor de spiegel en toen dacht ik “JA! En nu?” Weet je wel, 

van “Nou oké, ja nu heb je dat” 

NYD Nu heb je het, check! 

ZAÏRE *lachend* En nu kan je checken en nu? Weet je 

ML Maar dit is ook altijd het geval als mensen, als mensen zichzelf te dik vinden, ten 

minste voor mij, als je jezelf te dik vind en je valt af en dan sta je voor de spiegel en 

dan denk je “Jaaaa en nu?” Want het is gewoon nooit... 

ZAÏRE Het is nooit goed 
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ML Je denkt dat je een soort van psychisch verandert en dat is niet zo 

ZAÏRE En het is gewoon echt niet zo en daarom heb ik ook m’n hele uhm m’n hele 

dieet, probeer ik nu beter in te delen op gewoon waar voel je je goed door en wat is 

gezond voor jou in plaats van wat is beter zeg maar esthetisch voor je lichaam. En 

daar daar gaan we het ook zo bij de poep ook over hebben want dat is natuurlijk 

super zelfde dingetje. Uhm maar ja nee ik heb gewoon heel erg veel meegekregen 

als jong meisje dat ik gewoon te dun was, dat ik altijd een grotere kont moest 

hebben en daar dat is echt een soort van diep 

ML Ja 

ZAÏRE Diepe, diepe... Ik heb ook echt heel veel jongetjes, jonge zwarte jongetjes die 

altijd gewoon zeiden van “Je hebt gewoon geen kont” 

NYD hmmm 

ZAÏRE En dat is gewoon, je bent gewoon geen 

ML Ja dat raakt je dan heel erg  

LIZE Dus je bent niet volwaardig 

ZAÏRE Dus je bent gewoon niet een volwaardige Surinaamse vrouw als je gewoon 

geen bil hebt. Gewoon geen enorme all encompassing planeet bil en *lacht* ja en 

het ergste is dat zeg maar in het begin was dat alleen nog een soort van niche ding 

weet je wel, alleen wij hielden van billen. En toen kwam Kim Kardashian! 

ML En nu houdt iedereen van… 

Iedereen Hahaha 

ZAÏRE NU HOUDT IEDEREEN VAN BILLEN! Dus ik kan het gewoon, het is 

gewoon, ik kan niet, ik kan nergens komen, ik dacht “In die whitespace kan ik 

gewoon nog een soort van mn kleine billetjes gewoon chill zijn daar” 

Iedereen Hahaha 

ZAÏRE En nu kan dat niet meer! Maar nu kwam Merol met ‘Geen reet’  

NYD + ML Precies 

ZAÏRE En daar ben ik super blij mee, ik houd echt zo veel van haar 

NYD Ja 

ZAÏRE Zij is echt geweldig 

NYD LIZE 

LIZE Ja uhm 
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NYD Heb jij nog iets niet feministisch...  

LIZE Nee, nee ik heb uh,  

ML *lacht* Nee 

LIZE “Nee volgende vraag”. Nee ik speel Dungeons & Dragons en dat is fantastisch 

en dat doe ik met een groep vrienden. En we deden het afgelopen zondag bij mij 

thuis en we waren, zegmaar eigenlijk het belangrijkste is dat we hapjes maken 

allemaal, dus daar waren we allemaal heel erg druk mee bezig. En ik hoorde zo’n 

gesprek, want mijn spiegel, spiegel niet, keuken, ander woord, mijn keuken grenst 

aan mijn tuintafel en ik hoorde zo’n gesprek waarin ze zeiden “Ja ik heb mijn 

rijbewijs en mijn vriend niet” en daarin hoorde ik allemaal mensen zo zeggen van “Ik 

heb een rijbewijs en mijn vriend niet”. En toen rende ik ook zo heel trots naar buiten 

“Ja ik heb ook een rijbewijs en mijn vriend niet!”  

Iedereen Hahahaha 

LIZE En daar voelde ik me heel trots over en toen dacht ik “Godver, maar waarom is 

het überhaupt iets om trots over te zijn, want waarom is het goed dat een vrouw een 

rijbewijs heeft en beter dan dat een man dat heeft” Snap je? Een soort van en toen 

moest ik heel erg denken aan het boek ‘Lean in’ wat ik las van Sheryl Sandberg heet 

zij geloof ik? 

ML Ja 

LIZE Waarin staat dat vrouwen vanaf jongs af aan heel klein worden gehouden en 

onzeker worden gemaakt. Hѐ, waar jullie het vorige week ook over hadden of vorige 

aflevering over dat als, ik weet niet of 

ZAÏRE Dat je niet boos mag worden  

ML Woede 

LIZE Ja precies en dat als je boos wordt als meisje wordt er gezegd “Doe effe 

normaal!”. En als je boos wordt als jongen “Oh wat een daadkrachtige jongen” 

ZAÏRE Ja! 

LIZE En dus meisjes worden veel onzekerder gemaakt en daarom denk ik ook 

eigenlijk dat een uitwerking is dat vrouwen veel onzekerder zijn op de weg en dus 

inderdaad misschien slechter zijn in rijden. En daar werd ik toen, toen ik daarna over 

nadacht werd ik daar zo boos over dat ik dat, nou niet boos op mezelf dat ik dat zo 

trots gezegd had, maar gewoon dat ik dacht dat is gewoon bij zoveel facetten aan de 
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hand, dat vrouwen vanuit die onzekerheid die gewoon helemaal erin gestampt zit, 

trots moeten zijn op dingen ofzo, omdat dat een soort moeilijker kon 

ZAÏRE Een soort overcompensatie 

LIZE Ja  

ZAÏRE Want zegmaar als ik denk aan een rijbewijs, zegmaar dat alleen al vind ik 

een superprestatie. Als iemand tegen mij zegt, want ik ben, ik ga sowieso mensen 

aanrijden ik heb echt geen enkele directive(?) gevoel voor besturen van dingen... 

LIZE *instemmend* Hmmhmm  

ZAÏRE ...überhaupt mezelf niet eens, maar goed, als iemand tegen mij zegt “Ik heb 

een rijbewijs” PUNT denk ik “Wooooow, nice, dope!” Heel veel geld is dat, super veel 

werk. Theorie, rijlessen, super veel mensen die hebben, moeten het echt drie keer 

overnieuw doen. 

LIZE In Nederland sowieso is het niet te doen, zeg maar 

ZAÏRE Niet te doen! 

LIZE Nee 

ZAÏRE NEE, dus dat is op zichzelf al een supergrote, ja, gewoon  

NYD Prestatie is het gewoon 

ZAÏRE Prestatie en dan moet je dat soort van harder maken door te zeggen “Maar 

m’n vriend niet” want dan is het meer waard? Terwijl dat is inderdaad, ja heel raar 

NYD Heel weird  

LIZE Nee, ik voelde, het voelde niet goed 

ZAÏRE Nee ik begrijp, ik begrijp je 

LIZE Vanavond gaan we weer Dungeons & Dragons spelen dus dan ga ik het even 

op gooien 

Iedereen Hahaha 

NYD “Nog even voordat we beginnen”  

LIZE “Voordat de snacks op tafel gaan” 

 

NYD Tijd voor POST 

ML Uh aangezien we hier twee hele wijze vrouwen hebben zitten met heel wijs 

advies in zich, uhm hebben we besloten om eigenlijk uh heel veel dilemma's te gaan 

bespreken 
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LIZE All right 

ML En dit wordt eigenlijk een beetje de ja de ‘kort maar krachtige sessie’ 

NYD Ja 

ZAÏRE Ja jullie hebben deze assumptie gemaakt dat, dat wij wijs zijn, dus ik ga jullie 

laten leven met de mogelijke disappointment als *lachend* ik ze niet allemaal op kan 

lossen 

ML Is goed, ja ik uh kan het aan 

NYD Je mag het dus heel kort houden 

LIZE Ik ga sowieso alleen maar met hele wijze dingen komen 

NYD “Adviezen van LIZE” 

LIZE Hahaha 

ZAÏRE Ja ik geloof jou 

LIZE Hahaha 

ZAÏRE Oke kan je niet te erg op jezelf vertrouwen 

NYD Nummer 1: 

Ik werk op een operatiekamer waar patiënten onder plaatselijke verdoving behandelt 

worden. Nu krijg ik zeer regelmatig van mannen van alle leeftijden opmerkingen over 

dat ze blij zijn dat ik even kom kijken met mijn mooie blauwe ogen of mijn 

voorkomen, waarop zij denken een opmerking of grap te mogen maken. Ik vind 

mezelf echt heel normaal en de werkkleding die ik aan heb is verre van sexy. Maar 

dan nog ik ben aan het werk! Zeg dat niet! Een mannelijke collega vindt dat ik van 

me af moet bijten door tegen de patient te zeggen dat ze een onbeschofte 

opmerking maken. Echter vind ik het belangrijk de vertrouwensband van 

patiënt-operatieassistente/operateur niet te schaden vanuit mijn kant. De operatie 

moet in veel gevallen nog gebeuren en de patiënt is gespannen of bang. Wat zou ik 

volgens jullie kunnen zeggen zonder die vertrouwensband te schamen? 

ZAÏRE Ik denk... 

NYD SchaDEN denk ik 

ZAÏRE ...ik denk ten eerste, dat moment van angst net voor een narcose is eigenlijk 

precies hetzelfde moment als dat ik met een jongen spreek en dat ik het gesprek 

door blijf laten, moet laten gaan. Dus zeg maar dat ongemak dan grijpen mensen 

heel makkelijk naar hun eerste vooroordelen. Dus het is super makkelijk als patiënt 

10 



 

om in een moment van angst te zeggen *met een zware stem* “Oh ik ben zo blij dat 

jij er bent met je mooie blauwe ogen” terwijl je eigenlijk WEET 

NYD Ja, het is dus gewoon opvullen  

ZAÏRE Het is opvullen, dat je weet dat het gewoon bullshit is en dat je het niet kan 

zeggen. Ik zou het ten eerste gewoon even delen met de rest van ook je vrouwelijke 

collega’s en misschien als er bepaalde patiënten zijn die gewoon altijd vervelend zijn 

gewoon even ruilen met mensen. En als je echt met die patiënt moet blijven praten 

zou ik even tegen de patiënt zeggen van “Nou, het is ook heel goed dat ik super 

goed mn werk doe los van mn blauwe ogen” ofzo. Zeg maar dan.. 

NYD Dat je het verschuift naar... 

ZAÏRE Dat je het verschuift naar zeg maar, “Ik heb super mooie tieten, maar ik heb 

ook gewoon super goeie handen die jou gewoon heel erg veilig” OF gewoon heel 

sarcastisch iets zeggen van “Ja, stel ik had alleen blauwe ogen dan zou heel kut zijn 

voor jou, want dan zou je zeg maar dood gaan op deze operatietafel. Dat zou super 

kut zijn!”. Weet je wel, het zeg maar laten weten hoe meer, zeg maar het is gewoon 

belangrijker dat zij gewoon d’r werk goed doet.  

NYD Ja. Ik had ook nog wel een theorie dat zo’n man die ligt daar dan hulpeloos, 

want ja hij wordt zometeen geopereerd en dat ie dan misschien dat soort macho 

dingen gaat zeggen om wel te laten zien van “maar ik ben nog wel een echte vent 

hoor” 

ZAÏRE Jaaaaaaa, oja dat is een goeie. Ja ik denk het ook wel een beetje  

NYD Dus het ongemak opvullen of misschien een soort van ‘ik ben nog steeds wel 

het mannetje’ 

LIZE Maar dat neemt niet weg dat ie het wel zegt… 

NYD Ja! Absoluut! 

LIZE ... dus ik ben wel totaal ervoor dat je een soort ‘in elk geintje zit een geintje’ 

toepast met uh, dat je inderdaad gewoon zegt “Ja” weet ik veel “mn ogen zijn heel 

mooi blauw maar daar heb ik minder hard voor moeten werken dan dit blauwe 

uniform dat ik aan heb”. Weet je wel iets... 

NYD Nice! 

ZAÏRE Bars! Bars van LIZE Korpershoek  
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LIZE Bam, uh, dus dat je er zoiets, dat je hem even ookal is ie bijna out voor een uur 

en wordt er in hem gesneden 

Iedereen giechelt  

LIZE Dat je toch nog even in dat hersentje iets zoiets wrijft waar je lekker over kan... 

ML Dat je hoopt dat je ze wat leert. 

ML + LIZE Ja 

ML Maar wat ik wel, waar ik nog wel een beetje waar ik nog even iets over wil 

zeggen nog is dat het, dat ze het nodig vindt wel nog om te zeggen “Ik zie er heel 

normaal uit, ik heb mn werkkleding aan en het is verre van sexy”... 

*instemmende geluiden* 

ML ...dat vrouwen dus blijkbaar wel nog eventjes de neiging voelen om dit nog even 

te verduidelijken, dat ze daar niet.. 

LIZE “Het is niet mijn schuld” 

ML Ja, dat ze daar niet met een enorm decolleté staan, wat dan nog als je dat hebt 

LIZE Ja exact, maar dat betekent dat dus alsnog, dat is dus misschien in vrouweigen 

dat weet ik niet, wil ik niet claimen, maar dat je het even eerst op jezelf legt “Heeft ie 

gelijk of niet?”  

ML Ja 

LIZE Erg toch 

ZAÏRE Ja  

NYD Maar we hadden ook bedacht van dat je, je kan een zinnetje bedenken iets van 

uh  

LIZE “Houd je bek” 

Iedereen hahaha 

NYD Ja dat precies “Houd je bek” van “Ik vind dit niet gepast” en dat je dan direct 

overgaat op een ander onderwerp. Dus dan heb je niet dat je die persoon, dat je de 

discussie aan hoeft te gaan of dat je hem heel erg, ja weet ik veel, “kwetst op een 

kwetsbare moment” ofzo want zij zit er dus wel mee van “Ja die man ligt daar 

angstig te zijn”. Dus dat je dan bijvoorbeeld zegt “Ik vind het ongepast, ik heb net 

zulke lekkere groente kroketten gegeten in de kantine” dat je direct overgaat op iets 

anders. 

LIZE “Wat vind jij van groente kroketten?” 
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NYD Precies! Als... 

ZAÏRE “Ik ga nu zoveel cc narcose hier aan jou toevoegen en je gaat zo effe heel 

goed in de coma. Doei doei” 

NYD Nouja, ja als je dus direct overgaat op iets anders maar wel even nog gezegd 

had van “Ik vind het niet netjes” 

ZAÏRE Ja, kan ook 

ML Ja en wat was, wat ik ook nog dacht is uhm zij, zij zegt “Ik wil de 

vertrouwensband niet schaden” 

NYD Oja 

ML Maar ik ben dus gewoon een beetje, verwar je hier niet, vrouwen wordt 

meegegeven van jongs af aan al meegaand te zijn en altijd vrolijk en blij en lief. 

Verwar je hier niet de vertrouwensband, of de, jouw functie als verpleegkundige met 

zegmaar het vrouwzijn?  

NYD Ja 

ML Het is niet jouw taak om uhm lief te zijn... 

NYD Nee 

ML ...perse tegen een patiënt. Je moet goed zijn in je werk en natuurlijk moet je 

iemand opvangen en goed voor diegene zorgen, dat is je werk, maar je hoeft niet 

zomaar zulke kutopmerkingen over je heen te laten komen... 

NYD Nee! 

ML ...en dat is gewoon heel, ik vraag me dus af of de mannelijke collega waar ze het 

over heeft of die het bijvoorbeeld ook zomaar over zich heen zou laten komen als 

iemand zoiets zou zeggen of niet als ie dat onprettig zou vinden. 

ZAÏRE Nee, ik denk dat het goed is voor de vertrouwensband om het wel op een 

manier aan te geven, want de vertrouwensband is niet gebaseerd op hoe lief of hoe 

aardig of hoe mooi je blauwe ogen zijn, die vertrouwensband is hoe goed doe jij jouw 

werk. 

NYD + ML Ja 

ZAÏRE Ik ben als patiënt bij jou in de goeie handen en jij gaat, ik krijg, heb gewoon 

niet, weet ik veel een botched nose job bij jou ofzo. Dan kunnen je ogen nog zo 

blauw zijn maar je kan me net zo goed gewoon vermoorden, weet je wel. Ik heb wel 
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gewoon een scalpel in m’n hand. Dus die vertrouwensband, als jij daarin aangeeft 

van “Hier zit m’n grens. Tot hier ben ik lief, maar ik ben ook aan het werk…” 

NYD + ML Ja 

ZAÏRE “...en ik ben bezig met mensenlevens, dus als jij uh mijn, mijn voorkomen wil 

gaan becommentariëren dan ga ik daar iets over zeggen”. 

NYD + ML Ja 

NYD Terecht ook 

ZAÏRE En dat is gewoon goed voor, ik denk ook wel goed voor de vertrouwensband, 

dan weet die guy ook wel “Oke, zij is hier om mij..” 

NYD “She’s a professional 

ZAÏRE “She’s a professional, she’s not..” No, oke 

ML Love her 

NYD Oke, nummer 2 

LIZE Oei 

NYD  

Laatst had ik op het werk een discussie binnen een werkgroep met een mannelijke 

collega. Ik wist zeker dat ik het bij het rechte eind had, hij wilde totaal niet luisteren 

en zei tijdens de discussie, en nu komt ie, “Ja, maar lieve schat luister” 

 

LIZE Uuughhh 

ZAÏRE Ooooooooh 

 

Toen schoot ik zo in mijn allergie en boosheid en heb ik verder mijn mond gehouden 

tijdens de discussie, hem doodgezwegen zeg maar. Later kwam hij wel tot het 

inzicht, doordat een andere collega mijn woorden nog eens herhaalde, dat ik gelijk 

had. 

 

ZAÏRE Was het een mannelijke collega toevallig 

LIZE Ja dat dacht ik ook 

NYD Ja dat staat er niet bij 

Iedereen Hahaha 

LIZE Zo typisch 
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Nu gaat het niet om mijn gelijk maar om het feit dat hij me “lieve schat” noemt in een 

FUCKING DISCUSSIE. Alsof ik rete emotioneel was of gewoon domme dingen aan 

het zeggen was. Hoe zouden jullie hier nu mee omgaan? 

 

ML Nou… 

Iedereen Hahaha 

ML Ik had het dus laatst met iemand dat ik in een, echt een hele heftige discussie 

zat. En wij, schreeuwend aan de telefoon en toen werd ik dus de hele tijd, het was 

toevallig een vrouw en toen werd ik dus de hele tijd “lieve Marie Lotte” genoemd en 

het was zo, ZO frustrerend 

NYD Door onze verhuurder hè 

ML Ja 

NYD Dus zeg maar door iemand waarmee je een zakelijke band hebt 

ZAÏRE Ooooh die guy die jij in elkaar geslagen hebt  

LIZE Hahaha 

ZAÏRE Bij die actionaid (?). Die guy 

ML Ja die guy 

ZAÏRE Oh nu begrijp ik het 

NYD Maar dan was het dus een vrouw 

ML Ja maar nu was het een vrouw  

NYD Die daarvoor werkt 

ML Een soort woordvoerder van hem  

ZAÏRE Ooooh 

ML En uh nouja daar, daar, daar had ik dus een enorme discussie mee en die, elke 

zin eindigde ze met “Lie-” of begon “Lieve Marie Lotte dit”, “Lieve Marie Lotte zus”, 

blablablablabla “Lieve Marie Lotte” 

LIZE Maar het is natuurlijk heel erg denigrerend, want ze zet je de hele tijd onder je 

neer  

ML Precies! 

NYD Precies 

LIZE Elke keer hup en dan flap 
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ZAÏRE Ja 

ML En ik… Zeg maar, mijn reactie was… nahhhh, ofzo, het was echt niet de reactie. 

toen nam Nydia het gesprek over en die zei, dat had ze niet door, want ze bleef 

maar lieve Marie Lotte zeggen 

NYD Ze dacht nog steeds dat ik Marie Lotte was 

ML Toen zei Nydia op een gegeven moment, sorry, mag ik even vragen waarom je 

de hele tijd mijn naam herhaalt? 

NYD Want ik vind het denigrerend. En toen hing ze op. Maar ik zal wel aan deze 

luisteraar aan te raden om het toch alsjeblieft te zeggen, want wat je doet met dat 

doodzwijgen, wat ze noemt, daar hebben we het vorige aflevering over gehad dat is 

een manier om je woede binnen te houden, maar uit het alsjeblieft 

ML Zelfs als je het niet heel goed onder woorden kan brengen, kan je ook gewoon 

vertellen ‘dit hoor ik nu en dit doet het met me en het is niet oké 

LIZE Wat wil jij zeggen, want je zit een beetje hmm 

ZAÏRE ik ben altijd van dingen heel sarcastisch, grappig oplossen. Ik zou hem 

gewoon de hele tijd lieve schat noemen, de hele tijd. Gewoon hetzelfde doen. 

Gewoon, nou lieve schat, ik heb het gewoon aan het rechte eind. Ik zou dat gewoon 

doen, maar goed dat leert ‘ie daar heel weinig van. Of misschien raakt hij zich daar 

zo geërgerd door dat hij gaat vragen waarom je dat doet en dan kan je het 

vervolgens uitleggen. 

LIZE Weet je wat ik ook moeilijk vind? Ik vind het moeilijk dat het oneens zijn altijd 

moet resulteren in conflict. Vinnik gewoon heel ingewikkeld. Vind gewoon dat je ook 

gewoon het oneens kan zijn zonder uh, zeg maar, emotioneel daar.. uh… 

NYD Al helemaal in een werkomgeving 

LIZE Ja 

ZAÏRE Maar zij had het aan het rechte eind zei ze, dus volgens haar is het niet 

oneens zijn, het is gewoon hij wil niet naar de waarheid luisteren 

LIZE Ja, precies. Ja, oké. Maar ik uh, ik vind… sowieso heel vervelend als iemand je 

vertelt hoe iets is zonder te luisteren en ik zou wellicht ook gewoon in een stilte 

schieten, wat super kut is. 

NYD OOjaaaa, ik zou dat zelf ook doen, maar ik zou aanraden om het niet te doen. 

en al helemaal niet als je het bewust doet, van ik ga jou nu negeren, als een soort 
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wraak. Dat zal ik probeeeeren zo min mogelijk te doen, sinds de vorige aflevering 

heb ik echt wel geleerd van, probeer het te uiten, maar daar moet je op oefenen 

LIZE Misschien moet ze gewoon iets heel geks doen waardoor je uit de situatie 

wordt gehaald. Dat ze ineens een radslag doet of met d’r schoenen gaat jongleren, 

want dan is het zo raar, dan is het een soort reset button en dan kunnen we weer 

NYD Helemaal opnieuw 

LIZE Ja 

ZAÏRE Ik vind het eigenlijk een hele goede oplossing 

ML Ik vind het ook een hele goeie 

ZAÏRE Ik zou ook in de stilte schieten. Ik vind het helemaal geen rare reactie, maar 

ik zal in die stilte wel zeg maar plotten. Een plan smeden. Zeg maar ik zou echt zo: 

oké, hoe ga ik jou zo terugpakken?? 

 

ML Nummer 3! 

 

Ik eet al een aantal jaren geen vlees meer vanuit milieu overwegingen. Nu ben ik me 

dus steeds meer gaan verdiepen in feminisme en dat heeft me nieuwe vragen 

gegeven over het consumeren van dierlijke producten. Bijvoorbeeld de 

melkindustrie. Voordat een koe melk produceert, moet zij kunstmatig geïnsemineerd 

worden en een aantal maanden een kalfje dragen en natuurlijk bevallen. Vervolgens 

wordt het kalfje vlak na de geboorte bij de moeder weggehaald zodat wij (de 

mensen) de moedermelk van dat kalfje kunnen drinken. Is het kalfje een mannetje, 

dan wordt het vetgemest en vervolgens geslacht. De goede kalfjes (vrouwtjes) wacht 

hetzelfde lot als hun moeder. De koe wordt, nadat de melkproductie afneemt, steeds 

opnieuw kunstmatig geïnsemineerd totdat ze ongeveer 6 jaar oud is. Dan is de 

moederkoe niet meer rendabel en moet ze worden geslacht (koeien kunnen veel 

ouder worden!). Ik kan het consumeren van melkproducten, sinds ik me verdiept heb 

in het feminisme, niet langer legitimeren.. het gaat immers om het structureel 

uitbuiten van vrouwelijke dieren.. Wat denken jullie? Draaf ik nu door?  

 

LIZE Ik snap het helemaal, dat je daar door… een koe kan geloof ik 27 worden ofzo? 

ML Ik weet het eigenlijk niet? 
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LIZE Ja, volgens mij, ik heb me daar ook weleens in verdiept. Sowieso is de hele 

bioindustrie een grote teringbende, tuurlijk 

ZAÏRE het is echt ongelooflijk goor. Ik ben lactose intolerant, daarom ben ik zo.. 

daarom kom ik ook praten over poepen, dus ik eet en drink sinds heel lang helemaal 

geen dierlijke producten. Niet per se om milieu. Ik ben geen vegan, ik ben ook geen 

vegetariër, dus ik eet wel vlees, maar waar ik echt een probleem mee heb is gewoon 

de massaproductie en gewoon soort van dat we allemaal in een gekke, extreme 

positie zijn, waar we gewoon alles en iedereen uitbuiten voor onze eigen… het is 

gewoon echt heeeeeel vervelend. En ik begrijp je volledig. Voor mij was er niet per 

se een feministische inslag, per se, om de vrouwelijke koeien. Ik weet niet, dat is niet 

per se mijn… 

NYD Je hebt natuurlijk de all oppression is connected-gedachte. Over dat je op het 

moment dat je vrouwenkoeien… koeien gaat uitbuiten, dat dat allemaal gelinkt is 

uiteindelijk, aan onderdrukking 

ZAÏRE het is sowieso allemaal gelinkt aan onderdrukking en het kapitalistische 

systeem, we moeten altijd maar meer meer meer. Ik zou gewoon als ik jou was 

gewoon sojamelk drinken, want het is ook gewoon beter voor je 

ML Of havermelk. Maar wat ik nog… want ze zegt wat vinden jullie, draaf ik nu door? 

Dat vind ik sowieso niet. Want, op een gegeven moment heb je gewoon, je hebt 

soms zo’n moment dat de… ik wil zeggen ‘schillen’ maar ik bedoel ‘schellen’ van je 

ogen vallen, haha, en euhm, en dan kan het niet meer. En dat is denk ik voor 

iedereen heeft wel zulke momenten over verschillende onderwerpen en dan raak je 

daar gepassioneerd over en dan kan dat niet meer. De laatste keer dat ik kip kocht 

in de supermarkt bijvoorbeeld is heel lang geleden, want het kan niet meer. Voor mij. 

en dat is voor iedereen heel persoonlijk. dus doordraven? Nee. Maar het is voor 

iedereen anders. 

ZAÏRE ik denk het eerlijke gzegd ook niet 

LIZE En sowieso, uhm, moet je misschien op dit soort gebieden niet te veel naar 

buiten kijken, want het gaat over jou, zeg maar 

NYD JA 

ZAÏRE Precies 

LIZE Het gaat over jou en wat jij voelt en niet zeg maar dat tegen anderen aan liggen 
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om te justifieën of je wel of niet doordraaft 

ZAÏRE Ja precies. Drink gewoon lekker je sojamelk en je vegan kaas. 

NYD Ja 

LIZE En spread the message door brieven te sturen naar podcasts zodat meer 

mensen het horen 

ZAÏRE ik vind dat de regering gewooon een tax moet leggen op vlees 

NYD Eens, helemaal eens. Oké, nummer 4 

 

Op mijn marketingafdeling is een collega (terecht) ontslagen. Onze directeur heeft 

samen met het MT besloten om de 32 uur die wegvallen op te vangen door mijn 

collega die nu 20 uur werkt er 12 bij te geven. Een rare beslissing, want we hebben 

als team aangegeven dat de werkdruk nu al te hoog is. Daarnaast willen ze dezelfde 

collega ook coördinerende taken geven. Hij is junior. Dit is gek, want ik ben medior. 

We hebben ook nog een senior in ons team, maar zij wil de coördinerende taken 

niet. Deze zijn haar ook niet aangeboden. Ik hoor van andere collega’s al vaker dat 

onze directeur mannen serieuzer neemt. Dit maakt mij boos. Krijgt daarom de junior 

deze taken aangeboden? Zelfs de senior vindt dat die taken naar mij moeten, omdat 

ik er het meest geschikt voor ben. Ik zit binnenkort met de HR manager. Ik wil hier 

graag aangeven dat we met de extra uren van de junior het werk dat er ligt niet op 

kunnen vangen. Daarnaast wil ik aangeven dat als iemand de coördinerende taken 

erbij krijgt dat ik dit wil zijn. Hebben jullie nog tips voor hoe ik dit het beste kan 

aanpakken?  

 

NYD Is dit enigszins een duidelijk verhaal? Ik was een beetje aan het stotteren 

LIZE Ja ik snap het helemaal. 

ZIRE Haar eerste vraag was: is dit omdat ik een vrouw ben? Nou, if it quacks like a 

duck…  

*iedereen lacht* 

ZAÏRE it’s probably the patriarchy. Dat is gewoon ja… dat is gewoon zo. Ik zou 

sooooowieso die taken zeggen van luister, dit is gewoon wat ik wil. Dit is, jullie weten 

ook gewoon dat ik dit verdien, ik zit hier langer, die junior kan het niet aan, het is 

efficiënter, dus beter voor... Gewoon aangeven wat voor waarde jij toevoegt aan die 
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taken, want ik weet zeker dat je dat doet. Schrijf het gewoon een keertje voor jezelf 

op. Wat zijn de waarden die ik toevoeg aan de taken, die ik beter kan doen, waarom 

het beter is voor het hele bedrijf, het is vaak efficiënter want ik ben hier langer ik kan 

die taken makkelijker op mij nemen, de doorstroom is makkelijker en je moet zo’n 

junior veeeel meer leren, ik zit er al, weet je wel. Dus…  

LIZE Eigenlijk gewoon stating the facts, inderdaad. Ik vind het inderdaad wel 

ingewikkeld aan deze situatie, maar het is ook gewoon een bedrijfsstructuur en daar 

weet ik heeeel weinig van 

ZAÏRE Ja, ik ook niet hoor 

LIZE Dat, euhm, dat er dus allemaal gesprekjes zijn over iemand en hoe iemand 

denkt voordat dat “überhaupt bedacht is, want misschien is er wel iets nog genanters 

aan de hand namelijk dat, weet ik veel, dat de H-, weet ik veel, dat de baas die heeft 

seks met de moeder van die 

*iedereen lacht* 

LIZE weet jij veel, er kan ook een heel ander verhaal achter zitten, je weet… precies, 

het kan een novelle zijn, of misschien, je weet het niet.. 

ML Nee 

LIZE Nu wordt er al bij die man gelegd dat ‘ie waarschijnlijk dat het wel opvalt dat die 

man… 

NYD dat ie mannen voortrekt 

ZAÏRE *twijfelachtig* jaaaa?? 

LIZE Ik geloof het ook wel! Het is wel, je kan beter shit gaan uitvinden bij de kern 

dan dat je daar omheen allerlei verhalen gaat maken in je hoofd nog groter gaat 

maken 

ZAÏRE Jaaa 

NYD Dat is ook omslachtig. En ook die senior, staat erbij, die heeft het dan niet 

aangeboden gekregen, euhm, maar zij, zij ziet het wel voor zich dat zij dat dan gaat 

doen, die medior. Ik wist niet eens dat het woord medior een woord is 

LIZE Ik ook niet!!!! 

ZAÏRE wij zijn allemaal creatief zzp’ers. Uhh ja, HR...dat 

NYD Maar misschien kan die senior dan gewoon zeggen: joo, het lijkt me gewoon 

een goed idee als zij het gaat doen. Dat zij ook als senior daar nog een rol in heeft 

20 



 

ZAÏRE dat is een TOP idee. Dat is nou..SISTERHOOD 

LIZE Of hij moet, of zij, ik weet niet, aandragen 

ZAÏRE Ja, weet je wat het is, wat Lize ook heel goed zegt, maak er geen verhalen in 

je hoofd over wat de reden is dat dit niet aangeboden wordt, het ligt waarschijnlijk 

helemaal niet aan jou, maar als je hun kantoor binnenstapt en aangeeft waarom je 

die taken wel wil hebben, ga vooral, zeg vooral niet, dat zou ik strategisch doen, ik 

weet niet van jullie, ik zou vooral niet zeggen van JA, omdat ik een vrouw ben  

NYD NEE! 

ML Zou ik ook niet doen 

ZAÏRE Ik zou gewoon bij de feiten blijven en als zij ook maar eeeeeenige vorm van 

‘ja maar jij bent een..’, o, wat ben ik dan? Je weet gewoon niets, je bent helemaal 

blanco. Doen alsof je neus bloedt 

ML Heeft geen zin om mensen van seksisme te gaan beschuldigen, want dan schep 

je alleen maar kwaad bloed. Zet?? Schep? 

NYD Je SCHEPT alleen maar kwaad bloed. NUMMER 5! 

 

Mijn probleem, waar ik maar niet helemaal overheen kan komen, is het volgende. Ik 

ben lang. Ik ben namelijk 1,80 en mijn gehele omgeving is klein. Rond de 1,70 of 

lager. Het probleem is dat ik HOU van hakken. Ik vind alles aan hakken prachtig en 

zou ze als het kon en als ik het durfde wel elke dag dragen. Naar werk, studie zelfs 

naar de supermarkt, maar ik ben dan ineens zo veel langer en ik ben er zo bewust 

van dat ik langer ben. Hoe kan ik hier mee omgaan? Wat vinden jullie zelf eerlijk van 

een lang persoon met hakken aan en kennen jullie iemand die hier ervaring mee 

heeft gehad? Of jullie zelf natuurlijk! Kortom ben ik te lang om hakken te dragen op 

een dagelijkse basis?  

 

LIZE Het antwoord is: nee, je bent niet te lang. Ik ben 1.79, ik ben heel slecht op 

hakken, maar ik heb ze absoluut wel eens aangehad en ik herken het eigenlijk alleen 

van toen ik vijftien was en op hakken stond en dat ik toen.. dus ik herken het gevoel 

wel, dat ik me heel lullig voelde, dat je op zo’n feest staat en dat een jongen van 1.50 

met me ging flirten en dat ík me lullig voelde 
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ML *grinnikt*  

ZAÏRE *lacht voluit* 

LIZE Terwijl, niet dat hij zich lullig moet voelen met zijn 1.50, we hadden allebei 

evenveel reden om ons wel of niet lullig te voelen zeg maar, euhm, ja, nee man, 

maar dit is ook weer heel erg naar buiten gericht en niet in tune zijn... oke zijn met 

jouw verlangen om op die facking hakken te staan 

ZAÏRE *instemmend* hmm 

NYD Want zij LOVET de hakken, dus DRAAG de hakken! 

LIZE OWN ZE 

NYD JA 

LIZE OWN ZE GIRL 

ZAÏRE Ja man 

ML En die hakken gaan je alleen maar nog mooier maken, omdat je ze zo prachtig 

vindt 

LIZE Ik zou eigenlijk gewoon even voor haarzelf, een opschrijfdingetje, even 

opschrijven wat ze er lastig aan vindt en wat ze er leuk aan vindt en dan gewoon 

even kijk ernaar, en dan inzien dat wat ze er lastig aan vindt alleen maar gaat om de 

buitenwereld en wat ze er mooi aan vindt om haar zelf gaat 

ZAÏRE Dat is echt.. dat is perfect. Ik zou ook voor jezelf, gewoon, heel leuk, heb ik 

gedaan toen ik m’n haar ging afscheren, een mood board maken voor jezelf. 

Gewoon van.. 

LIZE d’ahhhww 

ZAÏRE JA, maar dat is gewoon super leuk, want luister je stijl en wat je draagt, it’s 

not everything, and it doesn’t make.. het is niet wie je bent, maar het is wel, je hebt, 

je loopt, met een soort canvas rond en je kunt kunst eraan hangen, of erop smeren 

en dat is super leuk. Het hoort leuk te zijn. Het hoort leuk te zijn!! Kleding. Je hoort 

het te enjoy’en 

NYD Dus naar de supermarkt, op die hakken 

ML hop hop 

NYD En iedereen die er ook maar íets kuts over te zeggen heeft 

ML Komen wij wel even in elkaar slaan 

NYD Ja 
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ZAÏRE *lacht* 

LIZE Nee, of euh, wat ik altijd heb als iemand iets, een lullige opmerking.. ik had 

bijvoorbeeld een vriend die altijd, als ik, weet ik veel, met een tijgerprintjas 

binnenkom, dan zegt-ie: o jij dacht ik doe ff tijferprintje jas aan!! Hij vindt altijd dat 

soort dingen moeilijk 

ML *lacht* 

LIZE En vroeger ging ik me altijd excuseren voor m’n tijgerprintjas en nu zeg ik: ja, is 

lastig voor je hè?  

NYD *lacht* 

ZAÏRE Ja, ja JA!! Dat is ‘m! *klopt op de tafel*. Is lastig voor je hè? Zoveel stijl!? 

Moeilijk hè? Deze drip 

NYD Zoveel meter aan gorgeousness 

LIZE Jaa. En als ie een opmerking maakt: o, is lastig voor jou hè. Gewoon weet je, 

leg het probleem lekker daar neer, want daar komt het vandaan 

NYD Wat GOED 

ML Ja 

ZAÏRE Jaaaaaaa. Heel veel mensen… 

LIZE Internaliseer het niet! 

ZAÏRE ...zijn onzeker dat ze sommige dingen gewoon niet kunnen dragen. Ik ben 

niet zo lang, maar toen ik jonger was, was ik langer voor m’n leeftijd, toen was er ook 

een guy, in de kerk notabene, die altijd zei ‘je draagt altijd hakken en dan ben je zo 

lang, dan ben je langer dan ik’ en hij was echt een guy van 40 

LIZE HUHHHHHHHHHHHHHHHHHH??!! HUHHH?! 

ZAÏRE ...mijn moeder… ik ga naar mijn moeder en die hoorde dit en ik zei dit tegen 

mijn moeder en die zei *doet moeder na, met Surinaams accent*: ‘meisje, draag je 

hakken! Is van jou, is jou..’ echt zo precies, met dit accent. M’n moeder heeft me 

altijd gezegd...  

NYD heel FIJN! 

ZAÏRE ...je moet dragen wat je wil 

NYD JA! 

ZAÏRE Waar je ook bent 

NYD Precies! En het is zo bevrijdend als je dat eenmaal gaat doen, het is heerlijk 
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ML Mag ik eventjes zeggen dat dit advies alles was wat ik wilde, het voldeed aan al 

m’n verwachtingen  

*iedereen lacht* 

ZAÏRE ik ben Surinaamse moeder op je gegaan, ja nu, jaa 

NYD Love it! 

 

[jingle] 

 

ML We moeten het even hebben over all things POEP 

NYD maar echt. Want waarom is het nog altijd een ding dat vrouwen poepen?  

 

[Fragment liedje, de tekst die je hoort: mooie meisjes poepen niet, en als je poept 

hoef ik je] 

 

NYD bleghhh, wat ERG 

ML *lacht* 

LIZE *heel serieus* ik las dus ergens dat vrouwen ook mensen zijn 

ML Is dat zoo?!!! 

NYD Neeeejohh 

LIZE Ja, het is even schrikken  

NYD Bold statement 

LIZE En dat ze dus ook poepen.  

ML Ongelovelijk 

NYD Het schijnt waar te zijn. Euh, Zaïre, jij stuurde over poepen een tweet de wereld 

in. Namelijk: Poepen tijdens je menstruatie is mad weird en iedere vrouw weet dit 

maar niemand durft erover te praten 

ZAÏRE *lacht* 

NYD Nou, vandaar dat je hier aan tafel zit, want deze tweet raakte ons 

ML Maakte veel los 

ZAÏRE Ahhh, wauw 

NYD En, euh, LIZE.. 

LIZE Ja 
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NYD Van jou hebben we dit fragmentje klaar staan: 

 

[Fragment waarin je Lize hoort zeggen: 

Tip 3. Zeg: ik ga douchen! En zet de douche lekkerrrr hard aan *douche geluiden*, 

ga zitten op die wc die toevallig naast de douche zit, kak je hele kak leeg, en dan 

lekker douchen en die geur? Weg gaat ie. Geef je poep een alibi!]  

NYD Dit fragment komt uit Adviezen van Lize en heb ik ‘m wel eens toegepast???? 

Misschien 

ZAÏRE Jaaaaaaaa, de kraan heb ik soms aangezet. Dat je de kraan heel hard 

aanzet en dan hoor je, je hebt van die wc’s die ploppen, weet je 

NYD Ja, water wc’s 

ZAÏRE Ja, de plop 

LIZE Maar soms kan het ook zijn dat je dus die kraan heel hard openzet of muziek 

gaat luisteren dat je eigenlijk in feite de deur uitstapt en zegt: *zangerig* ik heb 

gekakkkkt! 

NYD Je vestigt er de aandacht op 

LIZE dat is eigenlijk dan ook een beetje wat er aan de hand is  

NYD Maar die kraan werkt ook echt niet, toch? 

ML Neeeeeeee 

ZAÏRE Nu doe ik het gewoon. Ik doe wel heel veel toiletpapier in de plopwc’s. Zodat 

‘ie niet plopt 

ML Dan hoor je het niet 

LIZE Dan heb je een zachte landing 

ZAÏRE Je maakt een bedje voor je kak eerst 

LIZE Maar ik wil graag nog even bij dat fragment zeggen dat je gewoon moet 

kakken, maar daar maak ik een hele lange weg daarheen 

NYD Je moet gewoon kakken 

LIZE Je moet niet die douche aanzetten, je moet gewoon lekker schijten en zeggen: 

ik heb geschetuhhhhhh 

NYD Ja, maar tochhhh, is dat iets wat lastig is, euh, voor mensen en ook wel voor 

vrouwen en ik ben zelf een van die vrouwen. Ik heb in mijn eerste boek een heel 

hoofdstuk geschreven genaamd ‘NYDia heeft poepangst’ en dat we deze aflevering 
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maken, ik kom van ver 

ZAÏRE Ahwwwwwwww 

ML *lachend* ik weet het 

NYD Het is is zo’n taboe onderwerp voor mij heel lang geweest, nu veel minder, 

maar holy shit, het is zoooo kut, want het heeft zoveel invloed gewoon op..ALLES?! 

Daarom ook dat we er een aflevering over wilden maken 

ZAÏRE Ik had heel lang inderdaad dat ik de kraan aandeed als ik ging poepen 

ergens buitenshuis, totdat ik darmproblemen kreeg. Totdat ik lactose intolerantie 

kreeg. Eerst wist ik niet wat het was. Ik had gewoon random, gewoon, dat ik opeens 

naar de wc moest 

NYD Ja 

ZAÏRE En dat ik gewoon echt hééél erg buikpijn kreeg. Ik heb een lichte vorm. Nu 

met m’n dieetaanpassingen heb ik er weinig last van. Een lichte vorm van 

prikkelbare darm, of IBS, en verrassend veel vrouwen hebben dit. Verrassend veel 

vrouwen! Best wel veel vriendinnen die zeggen: ja, ik heb ook een vorm van IBS, ik 

ga gewoon heel veel gluten uit de weg. Toen ik dat kreeg en toen moest ik ineens 

eraan geloven. Toen was het: we gotta go, anders ga je gewoon de rest van de dag 

gewoon lijden 

NYD Ja 

ZAÏRE en nu heb ik gewoon geen enkele angst, ik ga gewoon lekker overal, I don’t 

give a fuck, want at the end of the day ben ik degene die lijdt en jullie zijn allemaal 

beter af als ik gewoon geen buikpijn hebben me gewoon kan focussen.  

ML Ja 

ZAÏRE Dus dit is mijn verhaal. En dit is de eerste keer dat ik dit zo openlijk vertel, 

want ik heb het ook heel lang soort van ‘*huilerig geluid* wat zullen mensen denken, 

darmen’ 

ML Ik vind het ook wel weer echt wel erg dat je zoiets moet hebben wat zo ernstig is, 

voordat je je overheen kan zetten 

ZAÏRE Ja 

ML Want er zijn ook genoeg vrouwen die dan zeg maar gewoon dat niet hebben en 

dus nog steeds misschien hun hele leven niet durven te poepen, niet over poepen 

durven te praten, denken dat je… 
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ZAÏRE Het is super ongezond ook  

LIZE Je hele leven niet poepen dat is inderdaad euhh.. Hééél ongezond 

*gelach* 

ZAÏRE dat is heeeel ongezond. Neeee, mensen die hun poep gewoon inhouden 

omdat ze op het werk zijn bijvoorbeeld 

NYD Ja, ik heb dat dus hoor! *stamelend* Ja.. euh ik kan dat niet, écht blokkade 

LIZE Ik ben even heel benieuwd, heb je een idee waar de poepangst vandaan komt 

bij jou? 

NYD Nou, euh, nee. In het boek staat ook: ik weet niet waar het vandaan komt, want 

in huize van Voorthuizen werd niet moeilijk gedaan over wcbezoek. Ik bedoel, mijn 

ouders poepen ook gewoon met de deur open, niks aan de hand, euh, maarrr ik 

denk wel dat ik altijd heel erg bezig ben geweest met wat andere mensen van mij 

vinden en dat er heel veel perfectionisme bij zit. En we hebben ook een hele lange 

brief gekregen van een meisje waar ik me héél erg in herkende, en zij zei ook: daar 

hangt het allemaal mee samen. Dus, je wil zo perfect overkomen... 

ZAÏRE *instemmend geluid* ja 

NYD en dan kan je niet het meisje zijn dat poept… blijkbaar 

ZAÏRE Nee je kan wel het meisje dat poept zijn, maar 

NYD niet stinken, geen geluid 

ZAÏRE niemand ziet het  

NYD het mag niet zichtbaar zijn 

ZAÏRE het mag niet zichtbaar zijn 

NYD Ja 

ZAÏRE Ja 

LIZE ja, nou, ja. Ik herken… best wel grappig ik heb ook wel een bepaald soort 

perfectionisme wat we best wel in de weg heeft gezeten, maar dan weer op andere 

manieren. Met poepen is dat nooit gebeurd. Sterker nog, eigenlijk heb ik poepen 

altijd een heel leuk.. ‘drollen’ ofzo? 

*gelach* 

LIZE ik vind het iets heel leuks hebben. Ik heb ook mijn eerste.. toen ik voor mezelf 

begon, het eerste wat ik deed was een logo maken en dat was een drol. En ik kreeg 

ook heel vaak dan als ik een factuur stuurde de vraag of ik dan, dan van de 

27 



 

financiële afdeling kregen ze dan terug: is dit een grap? Is dit echt een factuur?  

ZAÏRE *gegniffel* 

LIZE Euhm ja, nee, echt 

ZAÏRE Stond op je factuur gewoon een drol 

LIZE een drollogo en dan stond ernaast ‘door LIZE’, want zo heet m’n bedrijf, dat 

vond ik dan grappig dat... 

ML dat er dan een drol op je factuur stond! 

LIZE maar het was ook gewoon voor mij een soort statement dat ik met wat ik, de 

shit die ik deed, dat ik daarmee m’n geld kon verdienen. Dat vond ik gewoon heel 

bijzonder en leuk. Maar ik ben toen ook op t shirts drollen gaan drukken en ik had 

businesskaartjes met drollen erop. En… waarom zeg ik dit? Nou om even te 

vertellen dat ik niet zo’n probleem met poepen heb, dus, het is voor mij, ik vind het 

juist een leuk onderwerp. Dat het het eerste taboeonderwerp bij kinderen is. Poep 

NYD Ja 

ZAÏRE *instemmend* hmm 

LIZE dat is de eerste keer dat een kind taboe voelt, euh, dus misschien dat je.. dat je 

daarom.. 

NYD dat het daar al aan gelinkt is? 

LIZE dat je… ‘dat doen we niet’ ofzo? 

NYD nou wij hadden wel thuis.. het was niet dat je een scheet liet, ofzo, in huis. 

LIZE Nou dat zegt al iets 

NYD en het was ook wel als je dan naar de wc was gegaan en het was nasty, dat 

m’n moeder dan zo: *met verhefde stem* poehhhh, hè, bahhhhh, 

GAT-VERRE-DAMME 

LIZE Ja 

ZAÏRE jooooooooooooooo  

NYD echt zo door het huis liep, haha 

LIZE maar had je, was je moeder streng? 

NYD en mn moeder heeft extreme, euh, of toen, echt wel 

ZAÏRE smetvrees 

NYD mevrouw Helderder, smetvrees-like situaties 

LIZE Ja, ahhjaaa. Maar het is toch je moeder 
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NYD Het zal er allemaal wel aan vasthangen 

LIZE Ja, want bijvoorbeeld mijn moeder, die euh, is absoluut iemand die keiharde 

ruften laat 

ZAÏRE Ja, mijne dus ook 

LIZE en die dan schreeuwt: BUURMANN???? 

*gelach* 

ZAÏRE Mijn moeder die doet, die zegt, ‘dames en heren, even stil… 

*gelach* 

ZAÏRE Luister. Wacht, ik moet ‘m even full moeder…*met Surinaams accent* 

‘Dames en heren, even stil, er komt een dansje uit mijn bil’ 

*gelach* (Nydia ligt zo ongeveer onder de tafel van het lachen) 

ZAÏRE en dan laat ze een scheet. I’m so sorry mom, I LOVE YOU 

*gelach* 

ZAÏRE Maar, het is kijk, als ze het doet en m’n zusje ook, dan zeggen we allemaal 

‘wat!? o, het stinkt echt ongelooflijk’, maar het is inderdaad veel… het is grappig, er 

zit weinig schande inderdaad 

LIZE Precies, er wordt niet een soort van strengheid op een scheet gelegd 

ZAÏRE Nee, dat… 

LIZE ondanks dat het goor is, want poep ruikt ook gewoon goor, de reden dat je 

poep goor vindt is een hele goede reden, omdat je het namelijk niet in je gezicht 

moet smeren en het niet moet opeten 

ZAÏRE het is gewoon afval 

LIZE het is gewoon afval, je lichaam zegt gewoon: luister, hier moet je niet 

aankomen, dit is afval, je wordt er hartstikke ziek van als je er een hapje van neemt, 

dus natuurlijk vinden we het goor als mensen zijnde. Alleen, het gaat er natuurlijk nu 

om dat het bij vrouwen in een keer niet mag bestaan en dat is natuurlijk 

dehumanizing, dat wij dat niet mogen doen, of dat liedje wat je net hoorde, dan denk 

ik echt van… 

ML Ja, what the fack 

LIZE krijg ik zin om… euh, weet ik veel, een knoop in je stemband te leggen 

NYD Ja, ik ga effe, ik ga die brief effe voorlezen. En dan kunnen we misschien in 

stukken reageren, want het is een redelijk lange brief, maar ik wil ‘m toch voorlezen, 
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omdat we veel van dit soortgelijke verhalen hebben binnengekregen en het laat heel 

goed zien hoe heftig het doorwerkt. Nou daar gaan we… 

 

[Nydia leest brief voor, alle tekst van brief staat cursief] 

Zo’n 10 jaar geleden (ik ben nu 27) had ik een doodsangst om buitenshuis te moeten 

poepen. Ik durfde het niet bij vriendinnen, niet op school, niet op mijn werk, etc. Ik 

was bang dat mensen me zouden horen, ruiken en door de lengte van mijn 

toiletbezoek wisten wat ik had gedaan.  

 

NYD Zo, herkenbaar hè!? Dat ik zo snel mogelijk de wc altijd uit probeer te gaan 

van: omg, anders denken mensen misschien dat ik gepoept heb 

ML Oja, ennn.. als er iemand voor jou gepoept hebt 

NYD O dat is ook zo erg 

ML dat je dan van: oehhh dit stinkt wel hoor 

ZAÏRE NIET VAN MIJ!! Het is van iemand anders 

 

Dat laatste vond ik blijkbaar zo erg dat ik mezelf daar met liefde jarenlang voor 

kwelde - ik deed er alles aan om om dit ‘probleem’ heen te werken. Ik hield het op tot 

mijn hele onderlijf verkrampt was, wat ook zorgde voor hoofdpijn en 

concentratieverlies, bleef op slaapfeestjes wakker zodat ik stiekem ’s nachts naar de 

wc kon 

 

NYD deed ik ook altijd  

 

of wachtte tot ik ’s ochtends in de badkamer kon gaan en met het douchen de geur 

kon laten verdampen. 

 

NYD daar is een LIZE-advies 

 

Rond deze leeftijd kreeg ik ook mijn eerste vriendje. Hij woonde in een andere stad, 

wat het al logischer maakte om bij hem te blijven slapen, en daarnaast dacht ik wel 

klaar te zijn voor alles wat verder ging dan zoenen. Maar mijn verkrampte lichaam 
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gaf een ander signaal, zie ik achteraf. Ook bij dit vriendje hield ik continu mijn poep 

en scheten op, telde de uren af tot ik weer naar huis kon, bleef ook bij hem ’s nachts 

wakker om stiekem naar de wc te gaan, wat dan vaak al niet meer echt lukte. 

  

NYD en ik had ook op die leeftijd een vriendje in een andere stad en ik poepte dan 

gewoon dus niet van vrijdag tot zondag en dan kwam ik thuis en first thing ik rende 

naar de wc, z’óóón drol  

ZAÏRE Girl, dan heb je dan een leuke tijd met je vriend als je dan de hele tijd kak in 

je endeldarm hebt zitten 

NYD Is heel lastig! 

ZAÏRE Dat is gewoon naar 

NYD Maar het is ook, het blokkeert echt he 

ZAÏRE Jaaa 

NYD Het is niet van: ik schaam me en dus ga ik het nu niet doen. Dat is wel de 

eerste gedachte. Maar daarna lukt het ook oprecht niet meer  

ZAÏRE Dan is het al.. Dat is iets wat m’n moeder mij altijd heeft geleerd, *lachend* 

mijn gore Surinaamse moeder, je moet het gewoon zo snel mogelijk doen 

NYD JA!! 

ZAÏRE want hoe langer je wacht, hoe harde die shit wordt en hoe moeilijker het 

wordt. 

NYD precies! Maar ik heb hier ook net wat over geleerd, uit het boek ‘De mooie 

voedselmachine’ van Julia Enders, zij vertelt in het boek dat we twee sluitspieren 

hebben, een binnenste en een buitenste 

ZAÏRE Yes 

NYD en die binnenste sluitspier die zegt: joehoeee, we gaan poepen. En dan zegt 

die buitenste sluitspier: hell no, want scharrel. en dan zegt die binnenste sluitspier: 

oké, dan wacht ik even. Maar daarna komt-ie weer: joehoeee. En dan op een 

gegeven moment gaat die communicatie dus verloren, als je dat continu blijft 

negeren, dan zijn die buitenste en die binnenste sluitspier niet meer op elkaar 

gesyncd en dan gaat het helemaal naar de tering 

ZAÏRE Yes. En wat IBS dus doet. De link van.. dit is… er is geen enkele uitleg van 

het precies is, mensen die Voeding en Diëtetiek studeren die zeggen altijd, als ik zeg 
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dat ik ‘t heb, zeggen ze: ja, nee, wat we leren op school daarover is laat alles los wat 

je denkt dat je geleerd hebt de laatste drie jaar, want prikkelbare darm, daar weten 

we niets over 

ML Maar wordt het wel serieus genomen?  

ZAÏRE het is.. sommige mensen denken dat het inderdaad niet echt is 

ML Ja toch? 

ZAÏRE Maar het is meer een parapluterm voor alle andere dingen naast Crohn, en 

dingen die we niet… ja, geen naam kunnen geven. Dus het kan ook dat ik iets 

anders heb, dat ik gewoon intoleranties alleen heb. Maar waar was ik? Dus de link 

tussen je binnenste en buitenste sluitspier is zeg maar weg. Dus je kan gewoon, het 

is soms gewoon… je kan gewoon niet gaan. Maarrr daardoor ben ik dus mijn trigger, 

mijn poeptrigger gewoon echt gaan loven, zo van: ik ben blij dat jij er bent 

NYD Letsssssssgooooo 

ZAÏRE En ik ben blij dat je mij laat zien wanneer ik moet gaan 

NYD Ja 

ZAÏRE want er is een tijd geweest, dat het gewoon niet ging 

NYD *instemmend* hmm 

ZAÏRE ik ga nu gewoon… ik ga nu gewoon 

NYD Ja 

ZAÏRE en ik stap ook wc’s uit dat ik denk van: ahhhjaaa jongens weet je… ah jaaaa, 

ik weet dat jullie dit haten, ja weet je, het is beter jij dan ik, gewoon…, it’s.. ja,  

LIZE Heel goed 

NYD Maar oké, maar het wordt erger, want... 

LIZE o nee 

 

Aangezien je voor seks ontspannen moet zijn werd dit al gauw een probleem in onze 

relatie. Ik genoot nauwelijks van vingeren of beffen, 

 

ZAÏRE *met medelijden* ahwww 

 

werd niet nat, kwam nooit klaar, en durfde niets te zeggen over mijn angst. Ondanks 

dit alles ben ik wel door hem ontmaagd, maar dit was pijnlijk en daarna deden we 
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niet meer aan penetratie. Niet veel maanden daarna strandde de verkering. Ik zou 

willen zeggen dat dit ook door andere issues kwam, maar nu ik dit opschrijf denk ik 

dat het allemaal samenhing: omdat ik me mentaal niet volledig open durfde te 

stellen, uitte zich dit in fysieke problemen. Gelukkig heb ik aan de bel getrokken (ik 

geloof tegen het einde van de relatie of iets daarna) en heb met een psycholoog 

besproken waarom ik nou zo bang was voor poepen.  

 

NYD En dit vind ik dus zo goed in dit verhaal! Want ze heeft dus erkend van.. dit is 

echt wel een issue, ik moet naar een psycholoog 

ZAÏRE Go you!! Ja. Go you man! 

 

Het bleek dat ik de drang had om perfect te zijn, ik deed het nooit goed genoeg, 

vooral in relaties met anderen. Met EMDR ben ik over een specifieke, traumatische 

situatie heen gekomen uit die relatie. Daarna ging het geleidelijk aan steeds beter, 

en kon ik er iets losser mee omgaan. Ik ging ook snel op kamers wonen en 

verhuisde naar Amsterdam, wat mijn vrijheid ook vergrootte. Het verhaal is helaas 

nog niet helemaal rond. Toen ik net op mezelf woonde en studeerde hield ik er op 

seksueel gebied nog steeds een dominant ‘zo hoort het’ idee op na. Ik dacht dat het 

hoorde om met random jongens naar bed te gaan en het concept ‘mijn eigen 

grenzen kennen en aangeven’ was me onbekend. (Het ligt denk ik wel iets 

complexer dan dit, ik was namelijk ook oprecht nieuwsgierig en hield enorm van 

versieren en zoenen met onbekenden.) 

Achteraf gezien was ik eigenlijk nooit klaar voor penetratie, op een paar keren na. 

Niet alleen omdat ik niet opgewonden genoeg was, maar ook omdat de penetratie 

tegen mijn zin in me een verhoogde bekkenbodemspanning bezorgde, ook wel een 

overactieve bekkenbodem genoemd. Dit heb ik allemaal moeten ontdekken in mijn 

huidige relatie. Bij hem durfde ik (voor het eerst) volledig mezelf te zijn. Omdat we 

echt intiem met elkaar waren kon ik niet meer doen alsof ik seks en penetratie fijn 

vond. Lang verhaal, maar het komt erop neer dat ik seks vermeed en hij dat moeilijk 

vond. Dankzij een lang traject van psychologen en fysiotherapie heb ik nu eindelijk 

seks zoals ik het lekker vind, maar het blijft nog steeds een uitdaging. 

Ik vind het confronterend om dit op te schrijven. Het is zo pijnlijk om te zien hoezeer 
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ik mezelf iets oplegde; iets wat ik duidelijk uit de maatschappij had opgepikt (denk 

aan de uitspraak “vrouwen poepen niet”, je enorm bezighouden met hoe anderen, 

hoe mannen je zien, hoe je hoort te scheren, op te maken etc etc). Maar tegelijkertijd 

zie ik ook dat ik trots mag zijn dat ik dit overwonnen heb. 

 

NYD Nou dat vind ik ook en dat vind ik ook het mooie aan deze brief 

ZAÏRE we zijn ook echt trots op jou, dame 

NYD Ja! 

 

Ik ben blij dat ik op jonge leeftijd al met een psycholoog ben gaan praten over mijn 

poepprobleem, anders had ik wellicht in plaats van een overactieve bekkenbodem 

ook vaginisme ontwikkeld. En had ik waarschijnlijk niet zomaar weer relaties aan 

durven gaan. 

Ten slotte: door jullie oproep zie ik dat het patriarchaat en poep meer met elkaar te 

maken hebben dan ik dacht.  

 

ZAÏRE wooowww 

 

Zolang vrouwen zich schamen voor poepen, heeft dit gevolgen voor hun seksuele 

vrijheid - jullie podcast gaat vast uitwijzen dat ik hierin niet de enige ben. Fijn dat ik 

dit kon delen met jullie. Bij deze wil ik ook nog eens benadrukken hoe belangrijk een 

ontspannen bekkenbodem is. Het gaat (onder vrouwen) vaak over het trainen van je 

bekkenbodemspieren om je vagina strak te houden (wie herinnert zich Samantha in 

Sex And The City en haar kegel muscle exercises?). Als je ouder wordt lijkt me dit 

een belangrijk punt, omdat je daarmee schijnbaar je plezier in seks kunt 

beïnvloeden. Maar laten we het ook meer hebben over de overactieve 

bekkenbodem. Ga er eens opletten of je je buik, bekken en billen niet te vaak 

onnodig aanspant. Het heeft grote invloed op de werking van je buikorganen, je rug 

en beenspieren en zoals gezegd je seksleven. Zoek een goede fysiotherapeut op en 

doe je oefeningen. Het is geen gemakkelijk traject, maar het loont. 

 

ZAÏRE Wel echt, applaus voor dit, echt zo’n toffe brief. Proud of you honey, wow! 
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NYD Dat met die spieren, wat ze noemt, daar heb ik ook over gelezen, dat dat heel 

belangrijk is, als het helemaal gespannen is dat dat natuurlijk ook niet echt meehelpt 

en dat je dus onbewust vaak als je je concentreert ook je spieren aanspant en dat je 

daardoor ook aambeien kan ontwikkelen. Dus dat dat niet alleen komt door persen 

als je gaat poepen, of bij een bevalling, maar dat dat dus ook gewoon komt doordat 

je alles helemaal strakhoudt. Nouja.. fascinerend 

ZAÏRE Woowww 

ML Ik had eerlijk gezegd dat ik door deze brief dat ik dacht: o, ja poepen en het 

patriarchaat hebben meer met elkaar te maken dan ik dacht. 

ZAÏRE jaa 

ML Want ik dacht: o leuk een aflevering over poepen. Maar toen kwam dit en dacht 

ik jeetje. En er zijn meer berichten binnengekomen van mensen die moeite hebben 

met poepen en ook last van vaginisme hebben, dus dat hangt ook samen 

ZAÏRE Maar die link kende ik dus nog niet. Jij wilde wat zeggen 

LIZE o nee, nee, kijk, ik uh, ik denk dat natuurlijk hangt het samen met wat vanuit de 

buitenwereld jouw kant op komt, maar wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, 

misschien ben ik nu te brutaal, dat je zegt dat je moeder heel smetsvrezerig was 

enzo, dus dat daaruit, uit ouders, en onze ouders waren heel luchtig over kak, maar 

tegelijkertijd moest ik alles wel altijd heel netjes houden, maar de ouderlijke rol en 

wat zij natuurlijk ook weer hebben meegekregen, dat speelt natuurlijk ook een 

enorme rol  

NYD Ja 

LIZE en het enige wat ik nog wil zeggen, dat ze zei ik heb edmr gedaan gebaseerd 

op de relatie en ik dacht joh, je moet ook even edmr doen gebaseerd op je, je jeugd, 

dat is het enige wat ik haar nog wil meegeven, want ik denk dat dit.. dit ontstaat niet 

zomaar. Het is niet alleen de buitenwereld.. 

NYD Het is natuurlijk ook, of nouja, niet natuurlijk, bij mij is het ook zo geweest dat 

m’n moeder zei: nee je gaat niet voetballen, want voetballen is niet voor meisjes, dus 

bij mijn moeder zat er wel heel veel omheen ‘dit is een hoe een meisje zich hoort te 

gedragen’ 

LIZE Exact 

NYD en ze zei ook altijd: ik ben blij dat ik twee meisjes heb, die zijn lekker rustig en 
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kalm en lalalala. Dus er hangt wel ook weer heel veel aan vast waarom wij zo ons 

moesten gedragen als meisjes zijnde in ons huis  

LIZE Wow 

ZAÏRE ja, als je niet mag voetballen, dan is kakken wel wat verder 

*gelach* 

LIZE One step to far honey 

ZAÏRE kakken is wel tien stappen verder dan voetbal 

NYD Maar oke, ik ben ff benieuwd, een paar vragen. Wat zijn jullie ideale 

poepomstandigheden? Nou, jij doet het overal Zaïre 

ZAÏRE nee, er is wel een ideale poepomstandigheid. Het is.. ‘s ochtends, ja, ik ben 

vroeg opgestaan, net na m’n koffie, als je koffie.. koffie en een sigaret is de goldennn 

solution. Ik zeg… ik kom er nu eigenlijk achter hoeveel ik weet van poepen en nu ik 

naar die brief heb geluisterd ben ik erachter gekomen dat misschien mijn problemen 

mij misschien wel gered hebben in, ook gewoon, m’n seksleven. Ik ben losser, 

relaxter erover. Euhm, ideale poepomstandigheden. Na koffie, in de ochtend, met 

m’n telefoon, en er is niemand thuis - ik heb huisgenoten - er gaat niemand de 

deurklink heen en weer bewegen om te kijken of er iemand in zit 

NYD O ja, dat ugh 

ML Want dat doe ik zoveel he 

NYD *met hoogopgezet ietwat paniekerig stemmetje* nog even wachten 

ZAÏRE ennn, en het is ook een poep die niet zo erg stinkt. Ik heb namelijk geleerd 

van medische mensen, dat je poep niet zo heel erg hoort te stinken en dat je aan de 

geur en de textuur van je poep heel erg veel kan lezen hoe gezond je bent 

NYD Ja en aan de kleur ook, en de vorm, allemaal net geleerd 

ZAÏRE aan de kleur en aan de vorm… dat soort dingen, komt het er schoon uit 

NYD terwijl, ik vraag me af: hoeveel mensen kijken nou eigenlijk naar hun poep?  

LIZE Ik al-tijd 

ZAÏRE ik kijk altijd naar m’n poep 

NYD Ja, maar heel veel wc’s hebben dat niet meer tegenwoordig, die hebben van 

die plons wc’s 

ML dan kan je toch nog steeds wel een beetje zien.. 

NYD Ja maar, niet heel duidelijk 
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ZAÏRE Nee, je kan niet duidelijk kijken naar echt hoe het… 

NYD Het plateautoilet is volgens mij, ik weet dit niet zeker 

LIZE uitstervend? 

NYD ja is een Nederlandse uitvinding geweest en het is uitstervend omdat mensen 

het te vies vinden, terwijl het heel belangrijk is om naar je eigen poep te kijken 

ZAÏRE Je moet kijken 

ML Je moet zeker kijken 

ZAÏRE je kan zien of je zeg maar een tumor hebt via je poep hè, je kan dat zien, 

sommige, ja 

LIZE *instemmend* Hmmhmm. Ja, je gezondheid kun je totaal aflezen aan je  

ZAÏRE allemaal naar je snot kijken, allemaal naar je poep kijken, allemaal doen 

*gelach* 

ML En LIZE, wat zijn jouw ideale poepomstandigheden?  

LIZE euhm, ik vind het fijn om op m’n eigen toilet te poepen, gewoon omdat het in 

mn eigen huis is en dan vind ik het heel gezellig dat m‘n katten erbij komen zitten. 

Die voelen, ja, dat voelt gezellig. Maar ik ben een hele snelle poeper, dus het duurt 

nooit allemaal zo lang 

ZAÏRE Geen telefoon erbij 

LIZE nee dat hoeft helemaal niet joh, het schiet er gewoon uit 

ZAÏRE Super gezond, ik ben niet zo, ik heb echt even een momentje met mij en 

m’n… 

LIZE Nee, ook vaak dat probleem dat jij zegt dat je bang bent dat je te lang weg 

bent, mensen zeggen vaak: hè, heb je nu al gepoept? zeg maar, dat is mijn… 

ML Maar NYDia, ik heb dit dus altijd bij jou hoor, want jij zegt heel vaak ‘ik moet ff 

poepen’ en dan ben je echt in een flits ben je weer terug 

NYD Ja, maar kijk, ik heb heel veel poepschaamte opzij gezet. Toen ik netbij Marie 

Lotte kwam wonen, toen zat haar kamer tegenover de wc, dat was voor mij écht.. 

ML DE HEL 

NYD écht de facking hel, maar gelukkig was het al redelijk snel  

LIZE is ook een kans hè, is ook een kans 

NYD Nou het was al snel dat jij zei van: ik moet poepen, dus de deuren moeten 

dicht. Ofzo. En daardoor ging ik dat ook zeggen en werd het steeds luchtiger en 
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relaxter. Dus nu, als ik moet poepen kan ik gewoon zeggen tegen jou: ik moet 

poepen. En dan kan ik ook heel snel poepen. Op het moment dat je dus niet gaat 

want lalala dan kan het natuurlijk helemaal fout gaan 

ML Dan duurt het heel lang, ja 

LIZE ik vind het ook lekker om met de deur open te poepen, ja, ik uh, gewoon euh… 

ZAÏRE ik ben niet zo’n met de deur open-poeper. M’n moeder… 

ML *lacht* Jouw moeder  

LIZE Wanneer komt jouw moeder in de uitzending? 

ML kan jouw moeder niet een keer in de podcast? Bel haar! 

ZAÏRE Ik weet nog dat mijn moeder, die is heel erg christelijk, en ik kan me dus nog 

heel erg duidelijk herinneren dat ik als klein meisje zei tegen m’n moeder ‘mam, het 

komt er niet uit’ en dat ze toen naast me ging zitten in de wc 

LIZE ahwww 

ZAÏRE en dat ze ging bidden en dat ik zo ging drukken en dat ze ’yaaaaaaay’ 

NYD ohhhhhh, dit is zo cute 

ZAÏRE dus dat soort dingen dat blijft me wel bij, hoe luchtig 

LIZE dat klinkt als DE ideale poepomstandigheid  

NYD ja, ja! 

*gelach* 

NYD Pray for poop 

ZAÏRE Je moeder die ernaast zit. Heere God. We bidden dat deze poep er gewoon 

heel schoon en makkelijk uitkomt  *gelach op de achtergrond* en dat er geen 

brokkels zijn en dat het gewoon een gezonde drol is 

NYD er is trouwens, er is een foto van mij dat ik voor het eerst op het potje heb 

gepoept en dat m’n moeder er dus een vlaggetje in gestoken heeft 

*gelach* 

LIZE dit klinkt als ideale poepomstandigheden 

*gelach* 

NYD maar dit spreekt het ook weer helemaal tegen, met hoe het laaater dan weer 

was 

ZAÏRE wat.. wat… ra...misschien dat er is... een bepaalde leeftijd 

NYD waarop het nog cute is 
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ZAÏRE waarop het nog cute is inderdaad 

NYD ja 

ZAÏRE maar als ik nu naar m’n moeder toe zou komen en zou zeggen ‘mam, ik ben 

een beetje geconstipeerd, dan zou ze volgens mij *lacht* hetzelfde doen 

ML Komt ze dan ook weer naast je zitten bidden? 

ZAÏRE ik weet niet of ze… sowieso zijn mijn familie best wel schaamteloos, ze 

komen wel echt de wc binnen, dus ik moet steeds zeggen ‘jongens, doe de wc.. doe 

de deur dicht als je aan het poepen bent! Maar euhm, ik denk wel dat ze hetzelfde 

zou doen. Ze zou zeggen: ben je moeder, ik heb alles gezien. Weet je wel, ze heeft 

zoiets van, ja, wat is er nog nieuws aan jou te zien, ik heb alles.. ik heb je kak 

verschoond  

LIZE Ja 

ML ik herinner me trouwens van vroeger vooral, wij hadden een septic tank, dat is 

zo’n ding in de grond, want er was geen riolering nog euh, daar in dat dorp, of 

tenminste, wij hadden geen riolering daar, dus we hadden een septic tank en die 

werd eens in de zoveel tijd geleegd. Maar de verbinding van de wc naar die septic 

tank was een soort van recht, dat liep niet gewoon zo, dus je moet niet te veel 

wcpapier, dat is trouwens nog steeds wel zo dat het allemaal niet zo lekker werkt, 

euhm, bij m‘n ouders thuis. Maar je moest dus sowieso niet te veel wcpapier erin 

doen, maar als je drol te groot was, was het soms ook een probleem 

NYD oohhhh, dit is echt my… dit is echt 

ML Ja 

ZAÏRE Dit is je nachtmerrie hè? 

LIZE het heeft haar sterk gemaakt!! 

ML maar ik herinner me dus nog wel dat m ‘n vader soms echt een hele dag rood en 

bezweet bezig was *lachend - ook veel gelach op achtergrond* om de boel te 

ontstoppen *geklap in handen en gelach* en meestal was het dan ‘nou, Lotte die 

heeft zeker weer, nou ik zag die drol… Dit heeft me wel echt gescard for life 

LIZE ahhwwwww 

ZAÏRE ahh, wat erg, o woooww 

ML *lacht* 

ZAÏRE er zit gelijk schuld en schaamte inderdaad 
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ML Ja en ik herinner me, want het is een paar keer voorgekomen en dan meestal 

was door te veel wcpapier, want m’n zusje en ik gebruikte wel veel wcpapier want je 

wil niet, je wil zo schoo… ik weet niet, dat doe je.. want  

NYD dat doet een mens 

ML dat doet een mens! Sue me! 

*gelach* 

ML Maar het was dan, meestal werden er grappen gemaakt over gigantische drollen 

die dan langskwamen en dat was gewoon…  niet ideaal voor een puber 

NYD Zijn jullie wcgebruikers of bidet-gebruikers? 

LIZE ik wou net, ik zat er net aan te denken, ik was 

ZAÏRE ik zat er ook aan te denken ja 

LIZE hmm, ik vind euh, ik heb, was, op vakantie in Azië waar de bidet going strong is 

en dat was echt, vond ik eigenlijk heel fijn 

NYD Het schijnt ook veel beter te zijn hè 

ZAÏRE oke, euh, een paar, a few things… euhmm love, love, love bidets. Maar! ER 

moet *klopt al pratend op tafel* ook nog toiletpapier aanwezig zijn, want anders heb 

ik… 

LIZE een natte broek 

ZAÏRE een natte anus en dat is gewoon kut. Dus ik heb een vriendin, een hele 

goede vriendin: hi Ezra, how are you doing? Zij heeft in haar huis, in Den Haag 

woont zij, zij heeft altijd gewoon een kan staan. Zeg maar zo’n, zo’n, zo’n kan staan. 

en ellllke keer dat ik naar haar huis ga heeft ze geen toilet.. gewoon NIETS 

NYD maar wacht 

LIZE Gooit ze die kan leeg tegen d’r kont? 

ML Huh? 

ZAÏRE ook als ze plast, gooit ze gewoon *maakt klok-geluid* 

ML maar dat is toch niet genoeg kracht? Je moet toch een soort van, het moet toch 

tegen je anus aan 

ZAÏRE zeg het tegen d’r. Jullie zeg het d’r maar, want ze luistert..  

ML Ezra, het moet tegen je anus aan!! 

ZAÏRE Ezra you need toiletpaper in your house. Okay, I can not pee or.. poop  

LIZE je hebt gelijk, het moet er allebei zijn  
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NYD even nadeppen 

ZAÏRE ik kan heel chill met haar over poep.. ze zegt ook: o you need to poo? Okay 

well, I’m sorry, I need to get toiletpaper. Ja… Tis wel chill Tis wel chill een bidet 

NYD Maar ik zou dat ook wel willen. Dat kan je dus gewoon installeren op je wc 

ML Ja je kan het dus installeren, blijkbaar ook heel simpel enzo. Maar ik heb het nog 

nooit.. Ook als ik op een plek ben waar een bidet is… Ik heb net begrepen dat het 

niet bidéé is, maar bidet *lacht*, maar euh dan gebruik ik het dus niet, omdat ik, ik 

weet niet 

NYD Ik heb het wel.. toen ik het voor het eerst gebruikte was het wel water 

ooooooveral. Dat was in Ethiopië 

ML ohhh 

NYD Dat ik dacht: hoe werkt, hè… 

LIZE Ik dacht vroeger dat het was om je voeten mee schoon te maken, dus ik 

bedoel.. 

ZAÏRE ik dacht ook dat het gewoon een drank.. kraanwatertje was. Ik dacht, o wat 

leuk, dan drinken ze… maar het is inderdaad voor je bil, dat had ik niet… Hey, 

vraag, euhm, vegen jullie staand of zittend af?  

ML Zittend 

NYD Zittend... 

ML En dan zo.. 

NYD met een beetje een leun 

ML Ja, met een leun  

NYD waardoor ook onze wcbril *lacht* onze wcbril thuis staat ook een beetje scheef 

LIZE ooooooooooooo, daarom is mijn wcbril inderdaad kapot en altijd links 

ML Ja, dat is de leun 

LIZE the leannn 

ZAÏRE omdat je de ene kant van je bil, ja, the lean 

LIZE jaaaaaa 

ZAÏRE the lean back 

ML En jij? 

ZAÏRE Nahjah, ik, ik gooide het een keer op Twitter en ze hebben deze test ook al 

een keertje gedaan bij mensen.. je moet dus dit vragen bij een groep mensen en dan 
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zie je mensen echt naar elkaar kijken van: ‘WAT?!!! Staand?!!’ En dan zegt de 

ander: ‘Zittend?!!’ En zeg maar, dan heb je gelijk al een rel 

*gelach* 

ML dat zijn echt twee mensen, twee soorten 

ZAÏRE er is ook een rel tussen de proppers en de vouwers 

NYD oja dat is wcppapier 

ML oja 

ZAÏRE ik ben een vouwer 

ML ik ben ook een vouwer 

ZAÏRE ik zit er heel lang op dus dan denk ik dan kan ik net zo goed even 

NYD ja, dan heb je het maar klaar 

ZAÏRE origami is er niets bij 

ML en het is toch ook strakker ofzo, ik heb meer overzicht als je het vouwt 

ZAÏRE als je het vouwt dan denk je dat er een gat zit tot je hand and you don’t 

wanna touch 

ML Nee, ja! 

LIZE wat doen jullie uh, als er alleen droog wcpapier is, maar het blijft maar vies, 

blijven jullie dan vegen? 

NYD o, ja dan blijf ik vegen, heel irritant 

ML ja, eeuwig. Dit is ook waarom wcpapier  

LIZE oke, weet je wat ik doe, en misschien is dat wel hartstikke goor.. ik ga het 

zeggen: ik spuug weleens in m’n wcpapier  

ZAÏRE *positief verrast* oooohhhhhhh  

PRODUCER DANIËL [klinkt wat verder verwijderd van de microfoon, want vanaf de 

bank] dat doe ik ook! 

*gelach, slaan op tafel van lachen* 

NYD Daniël komt er ff in 

ML een bijdrage van Daniël 

ZAÏRE ik vind het.. dat is niet goor 

LIZE Nee is goed toch? 

NYD maar vaak is er toch wel een kraantje? want dan doe ik even kraantje 

LIZE Ja, ja nou, niet altijd 
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NYD nee 

LIZE vaak in een openbaar toilet. Even spugen! 

ZAÏRE dan blijft het plakken, want dit is nat, weet je wel, dat het papier er een beetje 

af.. 

NYD ja 

LIZE maar dan gebruik je nog eentje om het ding, ja, ik uh, nee, ik wil gewoon, ik 

vind dat maar door blijven vegen.. en ik vind het ook stroef dat papier 

ML heel irritant. Het doet zeer op een gegeven moment 

NYD het is niet goed voor je, krijg je anusscheurtjes van 

ML Ja dat willen we niet 

NYD heb ik net gelezen 

ZAÏRE weet je wat het is, heel, oké, ik ga niet een naam noemen, maar ik was een 

keertje met een jongen *lacht* een paar jaar geleden en toen ging ik’m pijpen 

NYD O nee 

ZAÏRE *ligt ondertussen dubbel van het lachen* en toen zag ik  

LIZE OPGEDROOGDE STRONT???? 

ZAÏRE nee, neeeeeeeeeeee!! Een stukje toiletpapier 

LIZE Sorry 

ZAÏRE Het is nooit zeg maar uit m’n hoofd, het staat forever op m’n netvlies 

LIZE ja, maar dat is zo buiten het normale natuurlijk onthoud je dat 

ZAÏRE maar je bent dan zo heel sexy in het moment en dan *gniffelt* uhh, ehhh 

LIZE belangrijke vraag, heb je het gezegd 

NYD Jaaa, dat vraag ik me ook af en: ben je doorgegaan? 

ZAÏRE ik ben gewoon doorgegaan 

NYD ja 

ZAÏRE Cause I’m… I’m like that  

LIZE Nahjah euh nee, dat is ook gewoon vriendelijk, het was misschien ook niet het 

moment, hij had het niet expres daar geplaatst natuurlijk 

ZAÏRE *gelach* om me te testen 

LIZE To throw you off! 

*gelach* 

NYD Kijken of ze doorzet 
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ZAÏRE see how she really is. Nee, nee, nee, nee maar, nee, ik was toen, het was 

voor mijn sexual awakening dus ik liet toen, zoals dat meisje liet zien, ook maar 

gewoon alles over me heenkomen. Ik heb bij hem ook niet gekakt. Toen was ik nog 

een beetje… kakfear 

LIZE hmmmm 

NYD we kregen hier ook een do or don’t over binnen. Do or don’t: seksen als je 

eigenlijk moet poepen 

ZAÏRE *maakt aarzelend-twijfelachtig geluidje* ja dan.. effe gaan. Ik zou effe gaan, 

zeg maar 

LIZE Ik zou ook effe gaan 

ML poepen dan toch? Of seksen 

NYD Maar soms lukt het dus niet 

LIZE Poepen 

NYD poepen en dan seksen 

ML maar ik kan dus dan daarna seks hebben, dan ben ik dus heeeeel erg bezig met 

het feit dat ik net heb gepoept 

ZAÏRE dan ga je seksen in de douche 

LIZE Ja of dan heb je gewoon even geen seks 

ML ik ben nu op een plek dat ik me dat kan bedenken en dat kan zeggen, maar dat 

was vroeger echt een ding hoor, nou dat kan dus nu niet, nu ga ik wel even een 

orgasme faken ofzo 

*geluiden van ontzetting* 

ML dat heb ik echt wel gedaan, dat ik gewoon moest poepen  

ZAÏRE Ik ben gewoon te bang, en zeg maar ik ben zo blessed dat ik de laatste jaren 

eigenlijk met alleen maar best wel goede mensen in bed heb gelegen, dat ik dacht: 

ik kan niet met jou seksen als ik niet niet naar de wc ga, want als ik klaarkom 

NYD dan is het goed ook 

LIZE *maakt poepscheetgeluid* 

ZAÏRE *lacht* ha, ja, dan, jaaaa, dan kan ik net zo goed even gaan, anders euhhh 

LIZE Ja 

NYD dan kregen we ook nog de vraag: laatste keer in je broek gepoept vraagteken.  

*gelach* 
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NYD Is het weleens gebeurd *lacht* en wanneer is de laatste keer? 

ML echt heel lang geleden 

LIZE ohhhhhhhhhhh, het is zo recent nog gebeurd  

*veel gelach* 

ML wat??  

ZAÏRE ohhhhh, sorry, sorry, ik moet even  

NYD wil je het delen? Of niet?  

ML VERTEL ALLES… *zachter* of niet *gniffelt* 

NYD Nee de vraag is *lacht* wil je  

ML het vertellen 

LIZE Nou het was, er gaat heeeeeel veel gênants aan voor, euh, en ik had ook 

bedacht *lacht* dat ik dit verhaal niet aan veel mensen ging vertellen 

NYD Nooit! 

ML maar nu vertel je het aan duizenden mensen 

ZAÏRE ja, maar jaaaa, ik heb heel veel verteld nu moet jij vertellen 

LIZE Nou, let’ go. Euhm…. mama, ik had ketamine gesnoven 

ZAÏRE oooohhh ja, daarvan 

LIZE Sorry, niet te veel, maar uh, wat er gebeurt mama, is dat je dan gewoon een 

beetje een dronken gevoel krijgt en daarna had ik nog heel veel gedronken. Dus dat 

is zeg maar de intro. Op een gegeven moment ben ik bij een feest vrij dicht bij m’n 

huis en denk ik, ik weet eigenlijk niet wat ik dacht want het enige beeld wat ik nog 

voor me heb is een beeld dat ik naar huis aan het rennen ben  

ZAÏRE Ja 

LIZE vervolgens is m’n volgende herinnering, o dit is zo gênant, m’n volgende 

herinnering is dat ik uit het raam wil kotsen, maar euh, dat doe ik ook, maar de hor 

zit ervoor 

*NEEE + veel gelach + slaan op tafel* 

ZAÏRE O deze visual, soort van half erdoorheen gaan  

ML In straaltjes 

*veel gelach + ohhhh* 

LIZE ik dacht dat ik slim was, ik kots uit het raam, but no. En toen is het volgende 

moment dat Tim, mijn vriend, mij wakker schudt en zegt: LIZE, LIZE, je moet echt 
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even douchen  

*gelach* 

ZAÏRE Bless him 

LIZE Hij was, hij kon mij niet meer bereiken, dus hij was naar m’n huis gegaan om te 

kijken of ik daar misschien was en daar lag ik en toen zei ik tegen hem *lacht* nee, 

nee, ik wil niet. Hij zegt: ja, maar je broek zit onder de poep 

*veel gelach* 

ZAÏRE O bless his heart 

ML O my god, dat is een fantastisch verhaal 

ZAÏRE jooo, maar oké, luister, alles wat je snuift is vaak versneden, soms 

LIZE o, vertel het me 

ZAÏRE met laxeermiddel  

NYD wooooooooow 

ML dit verklaart wel een hoop 

ZAÏRE ik heb wel een keer gehad dat ik bijna in de.. ja...ken je die tweet van die guy 

die zei als ik op een festival ga dan doe ik altijd vaseline op m’n anus? 

ML Nee? 

LIZE wat is dit?? 

ML wat is dit voor een  

NYD Is dit een tip? 

ZAÏRE dit is zijn tip! En toen had ik nog gezegd van ja jongens, dit is drugs, gewoon 

drugs, maar het punt is dus, als je bijvoorbeeld coke snuift, dan is het ja… 

NYD het gaat 

ZAÏRE het gaat. Dus toen had-ie blijkbaar vaseline op z’n anus gesmeerd om.. 

LIZE oké, gelukkig doe ik nooit dat, want daar gaat de hele wereld kapot van, nooit 

doen, maar euh euh, in ketamine zit waarschijnlijk ook die troep. Het is ook… 

ZAÏRE ik doe het daarom niet meer 

LIZE nee, nouja, ik dacht dat is een soort van leuke optie, doe ik toch mee met ‘de 

drugsmensen’, uh, nahjah, dus ik werd wakker in m’n eigen kak en saillant detail euh 

*begint te lachen*  

*rest van de tafel begint ook weer te lachen* 

ML Nog meer?!! huh 
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ZAÏRE o wow 

LIZE terwijl Tim, de held die hij is, dus mijn poep aan het opruimen was, zei-ie ‘LIZE, 

hoe komt er poep aan de spiegel?’ 

NYD NEEEEE 

ZAÏRE WAT?!!! 

LIZE ik weet het niet 

ZAÏRE Wauuuuuwwww 

LIZE er zat poep aan de spiegel en de spiegel was niet heel dicht bij het bed 

ZAÏRE WAUW 

LIZE Ik weet niet wat er gebeurd is  

ZAÏRE vroeg hij niet hoe de kots zeg maar niet door de hor was gegaan 

LIZE dat had-ie denk ik begrepen, gezien het.. maar hij is zo lief 

ML het is het beste verhaal in de podcast ooit  

ZAÏRE Moral of the story: Don’t do drugs.  

NYD don’t do drugs kids 

ML don’t do drugs kids 

ZAÏRE Don’t do too much coke or ketamine, cause it… en get good shit als je het 

dan wil doen 

LIZE nou blijkbaar al van één snuif gaat je al helemaal verkeerd  

NYD pfoe wat een verhaal 

LIZE anyway laten we het er even bijhouden dat ik dus een hele lieve vriend heb die 

m’n kak op heeft zitten ruimen  

*geklap* 

 LIZE en daarnaast dat ik ook een heel goed instinct heb, want ik ben naar huis 

gerend 

NYD + ML ja! 

LIZE want anders was ik out gegaan tijdens het uitgaan en dat wil je echt niet, dus 

wat dat betreft ben ik trots op mezelf en verder ben ik absoluut niet trots op mezelf 

ZAÏRE hee, maar binnenste sluitspier, ookal was je out, die zei, luister LIZE  

*gelach* 

ZAÏRE listen girl, we gotta get home, je wil slapen nu, maar we gotta get home. Je 

wil slapen nu, je wil slapen nu, maar *afkeurend geluidje*, we gotta go 
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LIZE en ik rennen jongen. Omijngod ik heb dit verhaal  

ZAÏRE We looooooooooove de binnenste sluitspier 

NYD oké dan wordt het nu tijd voor poep en menstruatie  

ZAÏRE JA 

NYD Zaïre 

ZAÏRE uhh, o oké, deze tweet stuurde ik de wereld in, ik heb tijdens mijn menstruatie 

altijd een moment van ongelofelijke boosheid op de aarde en dan moet je niet zeg 

maar te dichtbij komen, want ik ga dan echt ranten. En ik dacht een keer: laat ik het 

gewoon op Twitter gooien want dan is het er ook uit. En toen had ik het over poepen 

en menstruatie. En poepen en menstruatie is raar. Vooral als je een tampon in hebt, 

ik heb daar namelijk maar 1 brand tampon die ik gebruik, een type tampon die ik 

gebruik, want die beweegt niet. Dus als je dan poept, dan beweegt-ie en dan gaat-ie 

er een beetje uit en dan moet je ‘m weer terugduwen. En er is niets ergerns dan een 

langzaam zakkende tampon, dat is echt het kutste gevoel ever en ik kan daar 

gewoon niet mee en soms dan duw je ‘m terug erin maar dat voelt nooit goed 

NYD Maar wat voor een tampon is dit dan? 

ZAÏRE dit is de OB Flexia, vroeger was het flexia, nu is het OB night, hij heeft van 

die wings 

NYD Hè?? 

ZAÏRE hij heeft van die vleugeltjes. Het is ook heel moeilijk te verkrijgen. Hij is ook 

niet bij mij, bij de dichtstbijzijnde coop 

NYD maar hoe ziet het eruit? 

ZAÏRE het is een blauw pak tampons en het heeft van die vleugeltjes, het is een 

soort raketje 

ML er zitten vleugeltjes aan de tampon? 

ZAÏRE jaja, het zijn… 

NYD Dus het soaked op en dan blijft... 

LIZE zodat-ie gewoon op dezelfde plek blijft  

ZAÏRE preciessssssss 

*aahaaaaa* 

ZAÏRE vroeger heette het Flexia, maar het is gewoon pro night comfort, maar het 

heeft de meeste druppeltjes. Ik weet niet wie dagtampons gebruikt? Ik gebruik altijd 
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alleen maar nachttampons 

ML Ja, ik ook, of tenminste, ik gebruik ze nu niet meer, maar ik gebruikte altijd die 

grootste 

ZAÏRE ik gebruik nu gewoon juist, omdat ik gewoon normaal wil kakken zonder dat 

ik maar dat draadje effe aan de zijkant moet houden 

NYD Ik vind dus echt.. poepen terwijl je een tampon in hebt.. echt.. NON 

ZAÏRE ik gebruik eigenlijk alleen maar als ik sport een tampon, want anders zie je 

die maandverband te veel. Als ik echt iets wits aan heb, dan is het misschien wel 

handig als ik een tampon in heb, of iets doorschijnends ofzo, maar als het gewoon 

kan: gewoon maandverband want dan kan alles er gewoon uit 

ML vloeien 

ZAÏRE ja vloeien. En het voelt raar, want zeg maar, de spieren die krampen als je 

menstrueert, dat zijn eigenlijk dezelfde spieren die je gebruikt om te kakken. En op 

het moment dat je wil kakken voel je ineens hoeveel spieren er in die area zijn die 

bezig zijn, die normaliter gewoon chill zijn, maar die nu helemaal aan het 

verkrampen zijn. Aan de ene kant ook wel mooi, zo van: wow, zoveel complexe shit 

gaande daar beneden, ben er zo blij mee, maar nu gewoon, het moet nu relaxen, 

want als het verkrampt dan is het moeilijk om los te laten. Dat is eigenlijk meer 

ML want, ik zag, ik zat een beetje te kijken naar die reacties eronder en dat waren 

eigenlijk ook wel weer twee kamp-mensen. Of een beetje soort van totale uitverkoop, 

diarree, alles komt eruit. Of: het lukt niet 

ZAÏRE ja, ik ben meer van de, het lukt niet… en dan opeens... 

ML alles 

ZAÏRE wel. Ja. Ik ben van dat kamp 

NYD Jij hebt je hier even op ingelezen toch? 

ML ja, ik heb me hierop ingelezen want mensen hebben, vrouwen, nee mensen die 

menstrueren, hebben last van diarree als ze ongesteld zijn en dat komt dus blijkbaar 

door de prostaglandine. Dat is een soort hormoonachtige stof die werkzaam is als 

het gaat om het vernauwen en verwijden van bloedvaten. En omdat tijdens de 

menstruatie, zit je hele baarmoederwand vol met die prostaglandinen en die komen 

ook in de bloedbaan terecht en die zijn ook gewoon werkzaam op al het weke deel 

daaronder, dus je darmen gaan daar ook gewoon heel manisch van samentrekken 
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en daarom gaat het gewoon te snel erdoor. Tenminste, dat is wat ik ervan begreep 

LIZE dus het is logisch dat je diarree hebt  

ML het is logisch dat je diarree hebt, want zowel je voortplantingsstelsel als 

verteringsstelsel, dat grijpt op elkaar in 

ZAÏRE het doet bij mij gewoon pijn om te poepen, omdat ik zeg maar die spieren die 

pijn doen moet gebruiken. En ik was daar, *moet lachen* iemand die zei iets, ik moet 

hardop lachen want ik herkende mezelf daarin, die zei: ja en die van die soort 

random, willekeurige random soort van anusspasmes ofzo, dat je opeens pijn hebt 

aan je anus als je menstrueert. Heeeel raar 

ML gevoelig ja, alles gevoelig 

NYD ik heb dit niet 

ZAÏRE Heb jij dit niet? 

NYD Nee ik verbaas me erover. Maar dat komt waarschijnlijk omdat alles samentrekt 

en dan gaat gewoon die hele area mee.  

ZAÏRE zo van, o shit, pijnlijk 

LIZE blegh 

ML maar ook gewoon héééel veel lucht vasthouden enzo, en scheten en weet ik 

veel. Ik vind het echt de hel, de eerste twee dagen, nee ik denk drie dagen van m’n 

menstruatie, ik vind het echt de hel. Het is zo pijnlijk allemaal 

ZAÏRE je zou denken dat wij dan, als, met deze kennis, dat wij als vrouwen sowieso 

wat luchtiger om zouden moeten gaan met kakken 

NYD Ja! Want dat betekent dus dat we sowieso een keer in de maand allemaal 

gezeik en gedoe hebben 

ML ja 

NYD maar ja..hè 

LIZE mag ik even plassen? 

NYD tuurlijk, je mag ook even poepen 

LIZE ik ga m’n best doen 

NYD *lacht* work it 

 

*ingemonteerd wacht-liftmuziekje* 
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ML Welkom terug Lize 

NYD duurde wel lang 

LIZE ja, ik was even wat ‘mailtjes’ aan het antwoorden 

NYD laten we het nog even hebben over chronisch ziek zijn en poep 

ML we kregen nog een reactie iemand van binnen die zei: Ik wil effe zeggen dat ik 

ziekte van Crohn heb en mega struggle met vrouw zijn incl een darmziekte hebben. 

Want vrouwen mogen niet poepen, dus een darmziekte kan al helemaal niet. En dat 

vind ik KUTSHIT. Want ziek zijn is al naar genoeg zonder dat mensen je afkeuren 

als je erover praat. Ik voel heel erg dat vrouwen maar gewoon gezellig en makkelijk 

moeten zijn en dat ziek weggaan van een feestje dat niet is. Maar thuisblijven mag 

ook niet te vaak want dan ben je een saaie vrouw. En te vaak gaan moet ook niet 

want dan is het mijn eigen schuld als ik er ziek van word. Oh en ik merk dat ik zelf al 

eufemismen spreek als ik over mijn ziekte praat, om maar niet vies over te komen. 

Mannen in mijn omgeving vertellen in geuren en kleuren over gore diarree door 

voedselvergiftiging, maar ik heb het altijd heel subtiel en met veel moeite over "last 

van darmontstekingen". Slaat nergens op natuurlijk. 

*zuchtgeluiden* 

LIZE dit klinkt weer als een kleine case of...meid, richt je niet zo naar buiten en own 

die hele situatie gewoon. Ik hoef niet naar dat feest toe, omdat ik ziek ben, dan mag 

er zijn, alles wat jij hebt dat mag er gewoon zijn, maar dat gaat er niet mogen zijn als 

je dat van jezelf er niet laat zijn 

ML ja 

ZAÏRE ja en mijn vrienden, ik ben erachter gekomen dat heel veel van mijn vrienden, 

lichte, het is een spectrum natuurlijk, lichte darmklachten hebben en als ik dan zeg 

van joh, ik wil gewoon even thuisblijven, dan komen ze bij mij thuis en drinken we 

thee en kan ik soms gewoon even weg om te kakken  

LIZE want dat zijn vrienden 

ML ja 

ZAÏRE dus gewoon, also, maybe get better friends? Like? Als ze het niet oké vinden 

als jij het gewoon hebt over ja-maar gluten en dan ga ik zo weer kakken, oja nee, 

dan zullen we ff, dan halen we even amandelmelk voor je... 

NYD er was ook iemand die zei: als ik niet met vrienden over kak kan praten, dan 
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zijn het geen vrienden  

ZAÏRE DAT IS WAAR 

ML nou dat klopt  

ZAÏRE 100% 

NYD er was ook iemand die zei: ik praat zoooooveel meer over poep. Vet belangrijk. 

Mn poep is er ook veel beter van geworden sinds ik het erover heb 

ZAÏRE Jaa, want als je niet poept, dan ga je alsnog plassen, dus dan ga je alsnog 

naar de wc, je zeg maar, je poep, drukt op je blaas vaak. Ik heb dat heel erg, dat ik 

dan heel erg moet plassen, terwijl eigenlijk moet je gewoon poepen 

ML maar als we gewoon überhaupt het meer met z’n allen over poep hadden dan 

weet je ook gewoon waar je naar moet kijken, waar je op moet letten, hoe het in 

elkaar zit. Die hele darmen zouden we meer over moeten weten. Het is gewoon van 

de zotte, ik snap wel dat het vies is, maar het is belachelijk dat we er niet zoveel over 

praten 

NYD Ja 

ML want je leert er zoveel van, het is goed voor je gezondheid. En het is ook goed 

voor je bonding met je vrienden en je relatie enzo 

NYD ik weet nog dat ik voor het eerst hoorde dat alle vrouwen poepen tijdens 

bevallen en toen was ik echt.. HELLLLLLLLL NOOOOOOOOOOO dat ik dan ooit ga 

bevallen. Want dit was nog heel erg in m’n jongere tijd, toen ik echt nog heel erg in 

m’n poepangst zat  

LIZE ahwww 

ZAÏRE Wacht, allemaal? 

NYD nouuuu, bijna allemaal, het kan niet anders 

LIZE ik ben bij twee bevallingen geweest van m’n beste vriendin 

NYD en er was poep 

LIZE Ja. Tweede keer niet, eerste keer wel en euh, ik vond het eigenlijk gewoon heel 

hinderlijk dat het niet werd opgeruimd 

NYD deden ze dat niet?! 

ML o 

LIZE nee, nouja, dus ik ging het gewoon de hele tijd opruimen en dan weer een 

nieuw matje neerleggen enzo, ik werd een soort van zuster 
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NYD *met verbazing* o! Want ik hoor juist dat ze het zo, dat heb ik dan weer van 

een vriendinnetje gehoord, dat ze het gewoon zo HOP meteen weghalen, je hebt 

eigenlijk niet eens echt door dat het gebeurd is. Zij had het ook niet door, maar haar 

vriend heeft het aan mij verteld  

LIZE ja, nouja, oja nee, want ik moet wel zeggen, want ik en haar vriend, want ik ben 

haar beste vriendin en haar vriend, met z’n drieën waren we het heel erg aan het 

doen, dus die vroedvrouw, of weet ik veel hoe die vrouw heet die erbij staat, want zo 

goed heb ik, zoveel ervaring heb ik nou ook weer niet met bevallingen, die ging 

gewoon een beetje zo zitten van, nouja goed, die hebben het wel onder controle.  

NYD maar was dit in het ziekenhuis of thuis? 

LIZE Ja, in het ziekenhuis 

NYD ik verbaas me hier echt over 

ZAÏRE wat raar ja 

LIZE Maar ik merkte gewoon hoe het bij mij niets te maken had met goor toen ik dat 

opruimde. Het was even haar in fijne omstandigheden brengen. Het is toch als je 

baby geboren wordt, is het toch fijn als je niet in een plas poep ligt  

*jaaa!* 

LIZE hygiënisch ook gewoon. Dus ja, eigenlijk weet ik niet wat ik er verder over wil 

zeggen behalve deze ervaring 

NYD ruim het op! als er verplegers of artsen zijn die luisteren  

LIZE Ja het hoort er gewoon bij ofzo. Wat je net ook al zei er zit gewoon heel veel 

druk daarop 

NYD Ja, ik was ook gister met m n zus eten en die is nu zwanger en toen hadden we 

het hier dus ook over en die zei dat het, zei had het dan weer in een of ander klasje 

gehoord, dat je dus heel vaak gaat overgeven of poepen omdat je lichaam zich aan 

het voorbereiden is. Je bent natuurlijk de hele tijd alles aan het aanspannen, dus het 

is super logisch dat het gebeurt 

LIZE Als tip, je schrijft altijd een geboorteplan als je gaat baren en dat zet je daar in: 

als ik poep, ruim het alsjeblieft even op 

NYD Meteen weg 

LIZE ja 

NYD ja, want waarom niet? 
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ML maar dit is super handige informatie ook 

ZAÏRE dit is ook zeg maar… dit wist ik allemaal niet  

ML Nee en dat wil je, maar dit wil je weten! 

LIZE ja dit wil je weten 

ML Als mens, als vrouw, als mens dat een kind gaat baren 

LIZE maar we hebben het hier dus blijkbaar niet over 

ML *verontwaardigd* nee!! 

LIZE dus goed dat we het even nu bespreken 

NYD na de bevalling, sowieso tijdens de zwangerschap kan je last hebben van 

obstipatie daar hadden we ook een berichtje over, en die dame die zei van: ik had 

dat, maar ik was ook vergeetachtig, waardoor ik het niet in de gaten had  

LIZE Wow 

NYD door zwangerschap vergeetachtig is ook nog iets wat is 

ML oja 

NYD en toen had ze tijdens de bevalling allemaal complicaties, dat was allemaal 

traumatisch, en na de bevalling hebben ze daar helemaal geen hulp bij gegeven en 

toen heeft ze thuis onder de douche tien stenen bollen uitgepoept, gillend van de pijn 

LIZE AU AU AU 

NYD gelukkig zitten alle hechtingen er nog goed in, want dat schijnt dus ook heel 

eng te zijn. Om te poepen na bevallen 

ZAÏRE holy shittt  

NYD En ze zegt: ik heb nog boos gebeld met het ziekenhuis, maar daar konden ze 

nu niet zoveel meer mee.  

ZAÏRE o, dit is zo heftig schat! Maar euhm, ik vind het wel heel mooi, je hebt gewoon 

een leven voortgebracht en dat is gewoon super super nice  

ML maar het was leuk geweest als je had weten dat dit kan gebeuren 

LIZE Exact! 

ZAÏRE ja inderdaad 

ML zodat je je enigszins mentaal voor kan bereiden  

NYD sowieso dat een bevalling heeft heel veel invloed op al je spieren, poep, plas, 

maar ook alles en daar wordt eigenlijk toch ook niet over gesproken  

ZAÏRE nee, dat is waar 
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NYD want, het schijnt dat je zenuwen die kunnen kapot gaan doordat er zoveel druk 

op is 

LIZE o, wow 

NYD en die kunnen daarna wel weer goed groeien, maar dan heb je dus tijdelijk dat 

die binnenste en buitenste sluitspier dus niet hallo, hallo doen en dat is dus 

vervelend. Maar er zijn allerlei oplossingen voor, maar dan moet je wel weten dat het 

bestaat en dat het oké is dat je het hebt en dat je ermee naar de dokter kan gaan. 

Dus ga alsjeblieft naar de dokter als je dit hoort en denkt heeeee, dat heb ik ook. 

Zullen we ‘m dan maar afsluiten?  

ML Zullen we afsluiten met een heel goed verhaal?  

NYD oja, doe het! 

ML oké, dan ga ik die nog even voorlezen: 

 

Mensen doen in mijn omgeving te mysterieus over poepen, scheetjes laten, etc. Vet 

onnodig! Vrouwen poepen ook, en hoe! Er is bij mij een paar jaar geleden een 

implantaat in het kaakbot geplaatst waar er vervolgens een kunstkies overheen werd 

gezet. Dit laatste werd echter niet helemaal goed gedaan waardoor ik deze kies per 

ongeluk diezelfde avond nog doorslikte tussen de avondmaaltijd door. Deze hele 

toestand kostte bij elkaar wel een paar duizend euro waardoor ik genoodzaakt was 

de kies uit mijn drol te moeten peuteren. De kies zit inmiddels stevig op haar plekje 

en ik zal deze ervaring nooit vergeten 

 

NYD Goed verhaal! dankjewel! 

ML dankjewel 

ZAÏRE *zachtjes* what the fuck 

 

[Jingle DAMN, HONEY] 

 

ML Ennnnn om af te sluiten zijn we daar met de DAMN HONEY NO EN 

YESSSSSSSS. NYDia, jij eerst. Waar werd jij woest, verdrietig en/of depressief van 

de afgelopen week.  
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NYD Nou ik euh, ik las een tweet van Liang de Beer, zij wees mij erop en dat ging 

over een column van de Volkskrant geschreven door Arthur van Amerongen, en als 

titel stond erboven: Met hun zonwerende kleding leken de heliofobe Chinezen op 

een kruising tussen imkers en boerkadragers. En het is gewoon een grote 

racistische bende richting mensen, Chinezen en Chinese Nederlanders en wat Liang 

er heel terecht over zegt is: ‘Chinezen en Chinese Nederlanders blijven 

aangeschoten wild in het Nederlandse medialandschap. Blijkbaar is het oké om 

ongebreideld grappen en clichés te lanceren. Pad natuurlijk geëffend door Ik Hou 

van Holland en Gordon.’ En het is zo frustrerend dat het, en kut en alles, dat je 

gewoon zo’n column kunt schrijven en het ging over een brug waar hij in 1980 nog 

moederziel alleen kon lopen, maar die dan nu overspoeld was door chinezen, zoals 

hij het dan zegt en dan heeft hij het over een sprinkhanenplaag van bijbelse 

proporties. En dan eindigt-ie met: ‘ik verzuchtte: vroeger was alles beter,  toen de 

Muren ons nog beschermden tegen het Gele en het Rode Gevaar. Vroeger maakte 

de publieke omroep nog grapjes over Chinezen.’ En dan de afsluiter: ‘Vroeger mocht 

je tenminste nog lachen om Chinezen.’ 

ZAÏRE Whaaatttttt? 

NYD Ja 

ZAÏRE Watttt isss 

LIZE o mijn god, ik wil nu naar zijn Instagram gaan en kijken of hij in Thailand op een 

soort van terras zit en dingen.. iets zit te eten, op een strand waar inderdaad in 1980 

nog geen reet was. Halloooo 

ZAÏRE Jeeeee, dat is wow 

NYD het is gewoon een grote DAMN, HONEY NO ik wil er eigenlijk ook.. ik vind het 

gewoon heel, het is dat je denkt van: seriously 

ZAÏRE nahjah, het is ook gewoon een grote grap voor hem natuurlijk  

NYD Ja, maar ook dat iedereen dan denkt: o, jaa, dat is grappig, dat zetten we in de 

krant 

ML ik schrik er toch wel van hoor, elke keer als dit dan op zo’n groot platform opeens 

zo… ongebreideld racisme daar is, je denkt toch op een of andere manier dat 

mensen nu wel, ik weet niet, niet het gore lef hebben om dat gewoon zo bam, daar 

neer te zetten 
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ZAÏRE ook een sprinkhanenplaag  

ML Ja, echt heel erg denigrerend 

NYD Marie Lotteeeee, DAMN, HONEY YES 

ML Ja, ik heb wat leuks. Hiep hoi: Voor het eerst OOIT IN DE GESCHIEDENIS 

vertegenwoordigen er evenveel vrouwen als mannen Nederland in het Europees 

parlement.  

*whooop whoooppp* 

ML Door de campagne van Stem op een vrouw zijn er in mei al drie vrouwen met 

voorkeursstemmen in het Europees Parlement terechtgekomen. Namelijk Kim van 

Sparrentak (Groenlinks), Liesje Schreinemacher (VVD) en Samira Rafeala (D66). 

Even tussendoor: Samira is ook de eerste Nederlander in het Europees Parlement 

met Afro-Caribische roots.  

ZAÏRE JUPPP 

ML Was al mooie score MAAR nu heeft Frans Timmermans bekend gemaakt dat ie 

zijn zetel in het Europees Parlement niet inneemt omdat hij graag voorzitter wilde 

worden, overigens niet gelukt, maar zijn plek wordt ingenomen nu door Lara Wolters 

van de PvdA. En daarmee is de man/vrouw verdeling 50/50. En euh, nu alsjeblieft 

nog ook even in de Tweede Kamer.  

ZAÏRE Zou leuk zijn, bedankt  

ML En ik heb trouwens nog een tweede DAMN, HONEY YES. Er is namelijk een 

nieuwe cool rappersduo in tooooooown. Ze zijn lesbisch, ze heten Gale Rama en 

Sterresoet van Schooten, hun stagename is LIONSTORM en ik LOVE HET WANT 

er zijn momenteel grofweg 86 rappers actief en succesvol in Nederland. 81 daarvan 

zijn mannen, 5 ervan zijn vrouwen. 0 daarvan zijn LGBTQ+ EN DAAR WILLEN ZE 

VERANDERING IN BRENGEN. En euh, ze noemen LIONSTORM een queer urban 

movement, en ze willen verandering brengen, zowel binnen de hiphop, als de queer 

representatie en hun eerste nummer heet No h8ro. Die staat al op Spotify en 

volgens mij wordt deze week de videoclip gerealesed, die ze hebben kunnen maken 

door crowdfunding.  

 

[fragment No h8ro. De tekst die je hoort: 

Als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven 
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Twee paar bobies ala dey do 

No hetero hetero hetero 

Ala sa mi taki 

No hetero hetero hetero hetero hetero hetero hetero] 

 

ML Volg ze ook vooral op insta: @by_lionstorm 

ZAÏRE Ja, ik volg ze al 

ML zet ik ook in de shownotes, euhm, ja. Enne… ik wil graag ook even van de 

gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat sinds de eerste van de maand juli er 

een nieuwe versie is van DAMN HONEY de playlist. We hebben elke maand, vullen 

we die aan, hebben we allemaal muziek van coole vrouwen, dus euh, zoek ‘m vooral 

DAMN, HONEY de playlist  

NYD Hij is weer lekker hoor 

ML Hij is lekker. DAMN, HONEY de playlist op Spotify  

 

[afsluitende jingle] 

 

ML  Dit was aflevering 21, bedankt Zaïre, bedankt Lize voor al jullie wijze adviezen 

en jullie POEPPRAAT. En dank aan alle luisteraars voor het insturen van al jullie 

dilemma’s. Keeping us SHARP.  

NYD Bedankt, producerboyfriend Daniël van de Poppe en natuurlijk onze swingende 

jingle man Lucas de Gier. 

ML Stuur ons poooooooooost! Via ons instagram-account @damnhoneyhetboek of 

stuur een mail naar info@damnhoney.nl.  

NYD En schrijf recensies! Op iTunes, niet alleen omdat we ze leuk vinden om te 

lezen, maar ook omdat het helpt ons hoger in de ranglijsten te kruipen. En dat willen 

we. En zeg vooral heel veel SHIT in die recensies.. o zouden ze dat ook weghalen? 

ML Nee 

NYD geen shit, pls zeg geen shit 

ML ik wil dat, pls zeg shit 

NYD oke 

ML Geld geven mag ook, uiteraard. Doe een donatie via patreon.com/damnhoney 
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NYD Of doe dit allemaal niet. Zelf weten he menseeee.  

ML Tot over twee weken, lieve drollies.  

LIZE doeiii 

ZAÏRE doeidoeiiii 

NYD daahaag 

LIZE *poepdrolpruttelgeluid* 
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