
TRANSCRIPT Aflevering 53 – Over AD(H)D, vrouwtjes in de gevangenis en Ultimate
Frisbee. Met Francien Regelink en Cary Renwarin

ML = Marie Lotte

NYD = Nyda

FRA = Francien Regelink

CAR = Carly Renwarin

NYD Dag lieve luisterbuiskindertjes, welkom bij DAMN, HONEYYYY

INSTART INTRO TUNE

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

NYD Mijn naam is Nydia

ML En ik ben Marie Lotte

NYD Je luistert naar aflevering 53

ML Vandaag hebben we het over ADHD. En dat doen we met de auteur van het boek

DRUK(S), met een k. Je zou haar ook kunnen kennen van haar boeken ‘Francien, laat

je tieten nog eens zien’ en ‘Help ik sta online’, waarin ze vertelt over haar ervaring met

doorgestuurde naaktfoto’s op de middelbare school en ze is gepensioneerd

influencer - de eerste van Nederland. Het is Francien Regelink! Hallo

Fran Hallo dames, fijn om hier te zijn

NYD Jouw influencer life, dat gaat over hardlopen, en we zaten net even te denken:

wij kennen elkaar al TIEN jaar. Vanwege dat hardlopen

FRAN jajaja, met dank aan de Running Junkies

NYD Ja

FRAN De eerste echte hardloopcrew, weten wij dat we elkaar 10 jaar kennen

NYD Ja, erg leuk. En toen deed jij Girls Love 2 Run, voor mensen die dat linkje niet

maakten, maar nu wel denken: hee, dat ken ik! Oké gast nummer twee - want er zitten

gewoon twee mensen hier aan tafel - is allround leuk mens, waarvan wij er bij toeval

achterkwamen dat ze ADHD heeft. Ze werkte als hoofd marketing en communicatie

voor Paradiso, VICE en VPRO en zet haar marketing & branding skills tegenwoordig
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in als freelancer - huur die vrouw in - PLUSSSSS ze zet momenteel haar eerste

stappen op het pad van DATA SCIENCE het is: Carly Renwarin.

Car Goedemiddag

Nyd Welkomm. Ja, laten we maar met de femimist beginnen toch?

*Tune Femimist in. Je hoort een belletje en een stem zegt ‘SHAME, SHAME, SHAME’

- die stem komt uit de serie Game of Thrones*

ML Ja, dat lijkt me ook, want dat hoort

NYD Ja

ML Ja.

NYD Begin jij

ML Zal ik beginnen? Ja, oké. Mijn minst feministische. Ik betrapte mezelf erop dat ik

een...een trucje doe. Steeds als ik iets.. op het punt sta iets niet-feministisch te doen,

of iets wat tegen m’n principes ingaat, en dan heb ik het over: iets als vlees eten of

fast fashion kopen, of überhaupt spullen kopen die ik eigenlijk niet nodig heb, maar

wel wil. En waarvan ik weet dat ik eigenlijk, door dat te doen, meewerk aan een soort

systeem, of een soort systeem? Een systeem van uitbuiting en onderdrukking. En ik

weet dat het niet goed is en ik moet het niet doen en ik doe het toch… wat ik dan doe

in m’n hoofd is: heel erg het gaat goedpraten. Euhm, door te zeggen: ja, maar andere

mensen die ik hoog heb zitten en andere feministen en andere mensen die zich ook

inzetten tegen de strijd euh, of voor de strijd voor gelijkwaardigheid, ofzo?, die doen

dat óók, of: die doen ook niet alles perfect. Of: je kunt niet alles perfect doen. En ik

heb de laatste tijd heel erg de neiging om dat echt als excuus te gaan gebruiken om

dat toch dingen te doen. Heb ik in m’n winkelwagentje heb ik dan al wat liggen en dan

denk ik: ga ik dit doen? En dan denk ik: andere mensen doen dit ook. En dan ga ik.

NYD Ja, bekende loophole. Toch?

ML Ja

NYD Goeie uitweg

ML Janouja dat was het. En jij?

NYD Ja, we waren te gast bij een talkshow, dat was denk ik voor het eerst hè? Dat we

op de televisie mochten. Of nouja, niet op de echte televisie, maar dat we op de

online televisie mochten.

ML De online kijkbuis
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NYD Ja, de online kijkbuis, en het was bij Dook Duikt In van Club Next, super leuk dat

we uitgenodigd waren. En toen kregen we dus een mailtje van: er is geen visagie

want corona en toen dacht ik dus: o kuttt, dan moet ik dat zelf doen: 1. dat kan ik

helemaal niet en 2. ik wil niet dat die mensen denken: daar heb je weer zo’n

onverzorgde feminist *lacht*

FRA zegt de vrouw met het mooiste haar van Nederland

NYD O, echt???

FRA Maar dat maakt niet uit

NYD Dankjewelll *je hoort Nydia bijna blozen*

ML O hallo

NYD *maakt tevreden geluid* hmmm. Ja, nou, dat. Carly!

CAR Ja. Euhm. Ik vind het vaak heel moeilijk om zeg maar na te denken over wat nou

precies feminisme is en wat niet, daar raak ik heel vaak mee in de knoop. Maar ik

merk het heel vaak als ik eigenlijk hulp nodig heb, en dat ik vertik om om hulp te

vragen. En zeker aan een man

NYD ohhh, goeie

CAR dat zit me vaak, best wel vaak, in de weg. Dan denk ik: ik ga niet om hulp

vragen, ik kan het zelf wel. Maar dan ben ik uiteindelijk heeeel-heeeeeeeel onnodig

lang bezig met iets, omdat ik iets niet wil vragen

NYD Wat ik ook al in Franciens boek las is dat hulp vragen als ADHD’er best wel

vaak, *stem wordt meer twijfelachtig* ja, noodzakelijk, misschien zelfs wel is?

CAR Jajajaja

NYD Gaan we het zo ook nog wel over hebben denk ik

CAR ja daar moest ik ook aan denken gelijk. Ja, misschien is het niet-feministisch en

ook ADHD tegelijkertijd

NYD Francien!

FRA Ja, ik heb iemand laten klaarkomen deze week, maar niet mezelf

*iedereen lacht*

FRA Dus ik was vooral met die persoon bezig, maar ik dacht: ja, maar ik dan? Maar

dat zei ik niet. En normaal zeg ik dat best wel, maar nu dacht ik: nahh, kan ik ook

gelijk daarna gaan slapen

NYD En deze persoon had dus ook niet de neiging om daar even een soort van in te
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checken van hmm, hallo, kan ik jou ook nog een plezier doen?

FRA Ja, dat denk ik wel! Nee..

NYD Je kwam gewoon niet voor jezelf op, het was écht je eigen schuld?

FRA Ja, ja, ja. Ik denk dan soms ook: joh, hè, was leuk voor die persoon. Beetje

pleasend

ML En maar… en kan het dan niet ook...? Want het kwam niet voor uit een: ik heb

gewoon heel veel zin om te slapen? Meer dan in een orgasme. KAN!

FRA Ik vind soms dat een orgasme voor een vrouw… dan denk ik: het is een beetje..

het.. het heeft in mijn geval soms wat meer tijd nodig en daar heb ik soms gewoon

*lacht* geen tijd voor in m’n eigen hoofd. Dus dan denk ik: nou, hè, ik heb in ieder

geval die andere persoon erin geholpen en daar ben ik hartstikke goed in

ML En dan kan je dat weer van je lijstje strepen

*gelach*

FRA Ja, precies! Maar-uh, maar goed, d’r zijn ook heus wel momenten waarop ik ook

denk: en nu ik, hè, maar...

NYD Not this week

FRA Not this week! Not yet!! In ieder geval hè

CAR Ook een beetje om hulp vragen eigenlijk toch?

*veel gelach*

NYD Hallo???

FRA ik heb een orgasme nodig

ML ik zie nu al een patroon!

Tune POST - je hoort muziek en een stem die zegt: TIJD VOOR POST!

ML Tijd voor post. Te beginnen met, zoals altijd inmiddels, een leuk bericht van Kim.

Komt-ie:

“Ik had (zonder dat ze het wist) jullie beide boeken naar mijn moeder gestuurd, en ze

belde me vandaag dolenthousiast op (we hebben elkaar sinds maart al niet gezien

vanwege corona, ze is erg angstig) en ze kwam zeggen dat ze helemaal fan is. Het

was een heerlijk gesprek en jullie boeken en de podcast hebben ons echt dichter bij
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elkaar gebracht! DANKJULLIEWEL! Ik had haar echt huilend aan de telefoon en ze

heeft me honderduit verteld over haar strijd voor vrouwenrechten in haar tiener en

twintiger jaren (dat waren de jaren ‘70, ‘80)

Ik heb net al zo hard gehuild, ik miste haar zó! En we hebben nu echt voor het eerst in

tijden een lang, diepgaand gesprek gehad waarin zij ook echt in geuren en kleuren

vertelde over hoe zij haar jonge jaren heeft ervaren. Ik ben nu nog steeds helemaal

emo. En ik kan het niet goed uitleggen, maar ik voelde een intense verbondenheid

toen we erover spraken. En in haar woorden: ‘Geen idee wat een podcast precies is,

maar ik ga dit luisteren, dit is fantastisch!’

Nogmaals; duizend dank, namens mij en mijn lieve moeder.

FRA Kippenvel, wat een lieve brief

NYD Dat is toch LIEF!!??!

ML We zaten zo over en weer: OMG, OMG, OMG, zo lief! Geweldig

NYD Oké poststuk 1. We hebben drie brieven, dus we moeten er als een

raaaaaazende doorheen:

Hey Nydia en Marie Lotte!

Op dit moment ben ik bezig met de master Klinisch Forensische Psychologie. En we hadden

het laatst over vrouwelijke sex offenders (ja helaas zijn die er ook maar wel goed dat ze

deze groep even specifiek hebben behandeld, want ik hoor vaker over mannen in mijn

studie). En toen vroeg ik me gewoon zomaar af wat jullie mening over überhaupt vrouwen

en criminaliteit is. Ik heb het idee dat er al vaak gedacht wordt aan een man bij het woord

'verdachte'. Op zich is een verdachte ook wel vaker een man, maar eigenlijk is het heel gek.

Ook krijgen vrouwen soms lagere celstraffen dan mannen voor soortgelijke delicten (zie bijv

het onderzoek met student-rechters van Bijleveld en Elffers uit 2010 - ik zal het in de

shownotes zetten - of een artikel uit Mare waarin criminoloog Sigrid van Wingerden zegt dat

de celstraf voor moord of doodslag bij vrouwen gemiddeld 1,7 jaar korter is dan bij mannen).

Wat vinden jullie ervan dat vrouwen minder lang de gevangenis ingaan dan mannen? Een

van de verklaringen die ook wel wordt genoemd door van Wingerden is dat vrouwen voor de

kinderen zorgen, dus zorgtaken hebben.
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CAR WAT??!

NYD: ja WAT?! *gaat verder met voorlezen*

Wat vinden jullie ervan dat een zorgtaak meegenomen wordt in het oordeel van de rechter?

Of zou deze ook door iemand anders overgenomen kunnen worden zodat de vrouw een

rechtvaardige straf kan krijgen? Denken jullie dat vrouwen even gevaarlijk kunnen zijn als

mannen?

Dit is misschien niet perse een positief punt waarop we het over gelijkheid hebben, maar ik

wilde dit toch ook belichten. Als we gelijkheid willen, zou het toch logischer zijn als

vrouwelijke moordenaars even lang de gevangenis ingaan, mits de omstandigheden rondom

het delict natuurlijk vergelijkbaar zijn met die van een mannelijke moordenaar. Natuurlijk zijn

er altijd uitzonderingen, en wil ik ook niet alles zwart-wit zien, maar ik was gewoon benieuwd

naar jullie mening hierover.

Liefs,

Rosanna

ML Onze mening is denk ik redelijk vrij duidelijk: natuurlijk moeten die straffen gelijkwaardig

zijn! Ik vind het heel gek dat een rechter dan denkt: oké ja, de vrouwtjes, die moeten

boodschappen doen en zorgen voor de kinderen dus die geven we een lagere straf?

NYD Heel bizar

FRA ik was me helemaal niet bewust dat dat strafverschil er was

ML + NYD tegelijkertijd: IK OOK NIET

FRA en ergens denk je dan vrij gauw: oja, vrouwen doen ook dingen, delicten, dat zette me

even aan het denken, maar ik had er ook niet echt een mening over. Ja, tuurlijk wil je gelijk

zeggen: gelijk, maar aan de andere kant dacht ik... het zette me gewoon heel erg aan het

denken… Ik heb er ook nog niet echt een mening over. Ik dacht meer: wauw, oja, dit is

helemaal niet iets waar ik bij stilsta. Dit is iets dat zo ingeburgerd is, hebben vrouwen

überhaupt delicten gepleegd? Ja, tuurlijk. Maar ik weet niet… Ik vond het heel bijzonder. Ik

vond het leuk! Leuk om over na te denken

NYD Interessant om over na te denken van: zouden vrouwen echt heel veel minder

crimineel zijn of zouden ze er ook vaker mee wegkomen, omdat ze het stereotype

zorgzaam, lieflijk typ mee hebben?

CAR Als je de hele tijd voor de kinderen moet zorgen, dan kan je niet zoveel
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NYD Dan heb je geen tijd!!

CAR Geen tijd om moorden te plegen

*iedereen lacht*

ML Of het is een fantastische smoes: sorry schat, ik moet voor de kinderen zorgen. En dat

was dan niet, want dan was je eventjes bezig met een overval plegen ofzo

FRA Of vrouwen zijn gewoon sneaky’er?

ML Wat zijn ze?

FRA Sneaky’er

ML Hebben jullie… ik heb ook de neiging om vrouwelijke criminelen cooler te vinden ofzo.

Als je dan leest over… een vrouwelijke moordenaar

NYD dat heb ik sowieso

FRA Ik ken alleen Lucia de B, maar zij is natuurlijk vrijgesproken

NYD Ja, zij was helemaal geen moordenaar

FRA ja, zij was geen moordenaar, maar dat tenminste…

NYD En zij werd heel erg geportretteerd als een soort heks. Dat is ook interessant, zij werd

echt neergezet als een soort heel eng...

ML Wijf. Ik moet nu ook heel erg denken.. dat is omdat ik gister een aflevering heb gezien

van Killing Eve weer, maar dat ik Vilanelle gewoon zoooo cool vind, terwijl die gewoon

hartstikke-hartstikke dingen doet die NIET door de beugel kunnen, beste

luisterbuiskindertjes. Euhm, dus, ik vind het wel apart dat ik dat dan zooo idool...idoliseer???

CAR Idealiseer?

ML Idealiseer ja. En wij hebben ook weleens gezegd aan de keukentafel dat het goed…

NYD Dit klopt niet!

ML Dat er pas echt gelijkwaardigheid is

NYD Ik neem het nu al terug!

ML Janee, het klopt niet, maar het staat me wel bij: dat er pas echt gelijkwaardigheid is als

de gevangenissen soort van fifty-fifty gevuld zijn

*gelach*

ML Met mannen en vrouwen

CAR Ook het gebouw zelf bedoel je?

ML Ja, de gevangenen die daar dan zouden zitten. Maar ja, ik weet: dat is erg kort door de

bocht

NYD Het is nu 10% vrouwen tegenover 90 mannen geloof ik? zoiets

ML Kan toch niet kloppen??

CAR Nou, als die vrouwen de hele tijd moeten zorgen en daardoor minder straf krijgen

NYD En dus die stereotype rollen waar je ook ingeduwd wordt
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CAR Ja, maar dat vind ik best wel raar, want ik dacht toen je dit aan het vertellen was de

hele tijd: het ligt aan de context toch? Waarom krijgen vrouwen eigenlijk minder straf dan

mannen? En toen je zei dat dat komt in general doordat ze zorgtaken hebben..

NYD HOE DAN?

CAR ik snap dat niet. Wie heeft dat bedacht?

NYD Ja, ik vind het ook heel bizar

CAR Ja

NYD Oké. Ik wou er nog iets over zeggen, maar ik ben het alweer vergeten

CAR Nou ik ben trouwens overigens nog wel benieuwd, want er gebeurt eigenlijk best wel

veel in de vraag, wat ik super interessant vind, maar dat sex-offender ding dat vrouwen dat

ook kunnen zijn, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze dan bespreken en wat daar dan

uitkomt. In general.

NYD Ja

ML Ja

CAR Mag ik dat weten?

NYD Hallo, please?

CAR Hallo, mag ik dat weten?

NYD Ja, ik weet wat ik wou zeggen! Het is ooit mijn minst feministische geweest dat er een

man was vermoord, dat stond toen in de krant

ML Oja

NYD En dat toen mijn eerste gedachte was: hij zal er wel om gevraagd hebben. Hij zal wel

iets gedaan hebben waardoor zij dacht: dan maar dit. En toen *in stem klinkt lach* een jaar

later kwam inderdaad naar buiten dat hij - dat is natuurlijk eigenlijk niet grappig - dat hij

inderdaad iets - ik weet even niet meer… - of geweld of…

ML In ieder geval hij was heel naar tegen haar

NYD Ja

ML Ja dat was haar reden

CAR Zij heeft waarschijnlijk uit nood gehandeld

NYD Ja, want toen ik dit eerst las dacht ik: o, vrouwen krijgen misschien lagere straffen

omdat het een reactie op geweld is, dus zelfverdediging. Maar toen kwam dat hele verhaal

dat het bij dezelfde misdaad… krijgen ze alsnog lagere straffen. Bizar. Nee dat moeten ze

gewoon gelijk trekken. Brief 2!

ML Brief 2!

Lieve Damn Honey,
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Als eerste: dankjulliewel voor jullie leuke podcast. Ik luister het altijd tijdens mijn

chillmomenten. Dit maakt het altijd nog beter.

Mijn vriendin en ik hebben een probleempje. Wij sporten samen bij dezelfde vereniging en

spelen gemixed met mannen en vrouwen door elkaar. Super leuk, totdat de vrouwen worden

benadeeld. Wij merken dat we niet worden aangespeeld, omdat we allebei een vrouw zijn.

Want we zijn net zo vrij als alle mannen om ons heen dus waarom niet!? .

Overigens is mijn vriendin ook nog captain van het team waarmee wedstrijden worden

gespeeld, maaarrrrr ze doet dit samen met een jongen. Zij komt met goeie ideeën (bedacht

met experts dus echt goeie ideeën), maar hij kraakt het af of zegt dat er geen tijd voor is. Hij

wil het gewoon niet. Lang verhaal maar korte vraag: hoe kunnen wij gehoord worden? Hoe

kunnen wij wel een keer aangespeeld worden? Hoe kunnen wij gelijker zijn aan mannen

voor hun gevoel?

Dankjulliewel voor het lezen! Hopelijk weten jullie er raad mee.

Groetjes!

Selena

ML: En we hebben wat extra context gevraagd he, want het gaat hier…

NYD: Ja, ik had gevraagd om welke sport gaat het, vond ik gewoon interessant…

FRA: Korfbal?

NYD: Nee, frisbee!

FRA: Wat?!

ML: Ja, dat verwacht je niet he! Ik dacht meteen aan voetbal…

FRA: Maar ik wist niet dat frisbee een sport was.

NYD: Ja, het heet niet gewoon frisbee. Het heet Ultimate Frisbee, volgens mij. Ja,

supercool. En het gaat om ongeveer tien vrouwen versus tien mannen. De vrouwen hebben

het er onderling over, ze vinden steun bij elkaar, maar dat wat ze dan bedenken om te doen,

dat werkt niet. EN ze hebben het probleem ook al bij mannen aangekaart, dus het is niet dat

die dat niet doorhebben. En die zeggen dan van ‘We gaan er wat aan doen,’ maar er

verandert niks. Dus dat is nog een extra stukje context. Hebben jullie adviezen?

FRA: Nou, niet advies, ik heb dit ooit ook meegemaakt. Dat ik gewoon, in zo’n

volleybalteam, waar dat ook was… Maar daar zeiden ze gewoon: ‘Jullie zijn slechter,’ en dat

vond ik gewoon vervelend. Maar ze zeiden gewoon, ‘We zeggen het eerlijk: jullie zijn
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slechter.’ Toen dacht ik: huh? Nou, toen ben ik gewoon gestopt, toen dacht ik, ja… (ze

lachen)

NYD: Ja, dat lijkt me ook het enige…

FRA: Als je dat vindt, als man, en het hoeft niet te zijn dat dat de reden is, ja, dan is het ook

niet meer een leuk spel. Dan is het ook geen leuk samenspel überhaupt meer he.

ML+ NYD: NEE!

FRA: Dus de vraag hier is wel van… Die mannen moeten eerlijk zeggen wat dan de reden

is. Dus ik zou zeggen: maak het gesprek nog maar een keer open en zeg… Ja, ik weet niet,

nogmaals, want dan ga je al bijna uit van de reden van ‘wij vrouwen zijn slechter omdat we

misschien iets minder kracht hebben’ ofzo, maar ik weet niet. Ik vond dat ZO, ja, ik vond het

niet aardig, dat men dat deed. Dus dan denk ik, ja, dan houd ik liever de eer aan mezelf.

Maar goed, in dit geval…

NYD: Ja, en dat kan natuurlijk best het geval zijn, alleen dan moet je dus niet gaan

samenspelen, want dan heeft een team geen zin. Op het moment dat je denkt: ‘Nou, die ga

ik niet aanspelen, want die is niet goed’ en het zijn toevallig allemaal de vrouwen die het niet

kunnen.

FRA: Dan zou ik op zoek gaan naar een nieuw team, met mannen die dat wel willen. Maar

goed, dan gaan we er dus vanuit dat er een ongelijkheid zit misschien in kracht, of dat

mannen zichzelf beter vinden dan vrouwen, dat weten we natuurlijk niet, in deze context nog

steeds niet. Maar ik weet niet, het lijkt alsof de mannen ook informatie hierover

achterhouden. Het is een beetje naar eigenlijk, het is eigenlijk heel kinderachtig misschien

ook wel.

NYD: Supernaar!

CAR: Zeker.

ML: Ja, ik vind de vraag ‘hoe kunnen wij WEL een keer aangespeeld worden’ ook echt zo

tragisch. Dan zit je in een team, en dan word je niet aangespeeld, ah, wat erg.

CAR: Ja, omdat je niet… Ja, helemaal kut dit. Maar ik weet eigenlijk niet genoeg van de

sport frisbee om…

FRA: Nee, ik ook niet, nee.

CAR: Want waarom is het überhaupt een gemengd team? Is dat omdat het gemengd moet

zijn, of omdat dat bij frisbee hoort, I don’t know.

NYD: Ja, dat weet ik ook niet.

FRA: Nou, bij honkbal, of korfbal is…

CAR: En is er dan een coach, ook? Want ik bedoel… Of zijzelf was een captain?

NYD: Ja, nou, zij zelf is in ieder geval, ja, een captain. Ja, dus het lijkt mij dat je dan ook een

soort coach bent? Of in ieder geval de begeleider, de aanvoerder?
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ML: Maar ik heb dan een vraag, want kijk. Haar vriendin is captain, en dat doet ze dan dus

samen met een jongen. En hij wil haar ideeën niet doorvoeren. Maar zou dat dan andersom

ook zo zijn? Zou hij met ideeën komen, en dan zegt zij… Zeg maar: is hij soort van degene

die bepaalt wat er gaat gebeuren, of doen ze dat samen en moeten ze het er allebei mee

eens zijn? Want anders zou het…

NYD: Dat lijkt me ingewikkeld, als je samen captain bent ja.

ML: Ja, maar ze doen het wel samen!

CAR: Ja, want wat is dan het doel van dat je het samen doet? Dat is toch dat je overlegt?

ML: Maar als hij dan ideeën heeft, ik zou heel wraakzuchtig dan ook de hele tijd zeggen:

‘Nee, daar is geen tijd voor.’ En dan kom je helemaal…

CAR: Leuke teamsport zo op deze manier, toch?

ML: Ja, maar ja, als jij de hele tijd tegengewerkt wordt, ik zou daar hartstikke chagrijnig van

worden. Maar dan kom je ook niet verder als team. Dit klinkt als een heel…

CAR: Misschien kunnen ze een soort van tussenweg vinden in dat ze de ene week met

trainen alle ideeën van de ene captain doen…

NYD + ML: Heyyy!

CAR: En de andere week met trainen alle ideeën van de andere captain doen, en dan

gezamenlijk kijken of het werkt of niet.

ML: Of het werkt. Ja.

CAR: Maar ik vind het eigenlijk ook wel goed van, weet je: vinden ze elkaar slecht, of wat is

er eigenlijk, ja?

FRA: Ja, ik vraag me gewoon af, maar dat kan een aanname zijn. Ik denk gewoon alleen:

als het zo gaat, ik zou dan de eer aan mezelf houden. Want de vrouwen hebben het al

geprobeerd, he. Die zijn al in ieder geval, fair play, naar die mannen toegegaan van: wij

ervaren dit. Ja, wat is dan nu…

NYD: En er verandert niks!

FRA: Er verandert niks.

CAR: Maar hebben die mannen dat niet misschien ook gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet,

staat dat erin, of, nou ja, goed. Misschien is dat niet zo, misschien is dat wel zo.

FRA: Ja, het is een beetje, gewoon, je gevoel volgen denk ik. Als dit zo blijft en je voelt je

dus uiteindelijk daar niet prettig bij, ja, dan zou ik zeggen…

NYD: Stoppen!

FRA: Ja! Nou ja, of ga je eigen team - maak je eigen afsplitsing of iets.

NYD: Zat ik ook al aan te denken, hoor.

ML: Wat zou er gebeuren als ze zouden gaan staken dan, ofzo?

NYD: Ja, staken, of…
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CAR: Staken in je eigen team, haha!

ML: Ja, gewoon gaan zitten. Dan word je ingedeeld, moet je beginnen, ga je gewoon zitten.

NYD: ‘Ja, jij speelt toch niet naar mij over.’

CAR: Is het een competitie, is er een frisbee-competitie?

ML: Ja, ik weet het niet!

FRA: Hahaha, ja zo heel die… Ja, het zou eigenlijk wel geinig zijn.

CAR: Ik ben sowieso heel erg geïntrigeerd door deze sport.

NYD: Ik dacht ook nog, plaksnorren op.

ML: Ja, ik vind dat dus een heel goed idee, vanwege bewustwording ofzo. Dat je dan dus

net effe duidelijk maakt van: hallo, we lopen hier tegenaan.

NYD: Soms kan iets ludieks, kan helpen.

FRA: Ja, absoluut. Mee eens.

NYD: Maar wat altijd ook heel goed… Kijk, bij jou, Francien, zeiden die jongens gewoon echt

van: ‘Ja, ik vind jullie gewoon slechter,’ maar er zit natuurlijk ook allerlei onbewuste bias in

onze hoofden. Dus het zou heel goed kunnen dat deze mannen oprecht dat niet zo ervaren,

maar tijdens het spel, in hun snelheid ofzo, dat dus wel stiekem ergens denken. En dus ook

misschien het niet geloven? Dus ik dacht ook nog, als zij niet geloven dat dit waar is, zou je

ook nog iemand heel flauw kunnen laten tellen. Langs de zijlijn.

ML: Hoe vaak iemand aangespeeld wordt?

NYD: Ja, hoe vaak vrouwen aangespeeld worden door mannen.

FRA: Statistieken helpen altijd!

ML: Is wel waar.

NYD: Is alsnog verschrikkelijk.

CAR: Ooooh, jaaa ja ja ja. Maar dat is wel, voor de sfeer niet echt leuk denk ik.

NYD: Nee, nee, het is niet leuk nee.

ML: Nee, maar dit is ook niet leuk voor de sfeer, wat er nu aan de hand is.

CAR: Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is denk ik misschien dan ook wel belangrijk dat als

het een teamsport is, om het misschien eerst gezamenlijk als groep te hebben over wat

betekent eigenlijk het team voor ons?

NYD: Dat is denk ik het best. Eerst doe je dat, daarna zeg je: weet je, laten we het anders

gewoon een keer tellen, dan hebben we het gewoon ook voor onszelf, en voor jullie, en voor

iedereen.

FRA: Zul je net zien dat ze dan op dat moment heel...

NYD: Nee, maar ja, OF ze gaan dan ineens wel overspelen, opgelost - of er komt inderdaad

uit van: hey, dit gaat echt niet helemaal lekker, we moeten iets anders doen, of er moet een

nieuw team.
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CAR: Ja, of je ontdekt, als het gaat over kracht bijvoorbeeld, dus je bent niet even sterk als

elkaar, dan kan je misschien bedenken waar dan zeg maar het voordeel te behalen valt als

je iets anders heel goed kan.

NYD: Ja, het lijkt me bij Ultimate Frisbee - ja, ik ken ook de sport niet goed genoeg, maar dat

gaat toch ook heel erg over - dat is toch niet per se ‘fysieke kracht’ alleen maar? Dat is toch

ook inzicht en snelheid?

CAR: Technisch.

NYD: Dat lijkt mij veel belangrijker bij zo’n sport.

CAR: Lijkt mij ook, maar ik weet dus niet wat Ultimate Frisbee is.

(meerderen door elkaar)

FRA: Ik ken gewoon alleen maar frisbee van de...

NYD: Gewoon heel agressief frisbees gooien, dat is het!

CAR: Ja. Maar in principe, als ik denk aan hoe ik een frisbee gooi, dat heeft juist misschien

minder met kracht te maken, omdat je weet wanneer je hem waar heen moet gooien.

NYD: Dat je precies goed gooit.

ML: Ja, en tactisch spelen enzo. En dat lijkt me dat mannen en vrouwen even sterk daarin

zijn.

CAR: Wanneer win je, met Ultimate Frisbee?

FRA: Ja, zit ik ook over na te denken, zo de hele tijd overspelen en dan een net over, dat is

het niet, weet je wel. Nee.

NYD: Zou er iemand moeten keepen?

ML: Is er een doel?

CAR: Het minste laten vallen?

NYD: Ik ga eens video’s bekijken. Had ik eigenlijk van tevoren even moeten doen, maar…

ML: Ja, nou, dat gaan we dan hierna wel even doen.

CAR: Ik ga dat zometeen wel doen.

ML: Misschien hebben we onze sport wel gevonden, mensen.

NYD: Ik word wel graag op de hoogte gehouden over hoe dit afloopt.

CAR: Ja, ik ook. Ik wil ook wel een keer komen kijken als er een competitie is.

NYD: JA! Oke, nog eentje. ‘Lieve honeys, ten eerste, jullie zijn geweldig, love de podcast

(cute). Dan mijn vraag: ik ben op het moment druk aan het solliciteren, en de standaard

aanhef is de welbekende ‘Geachte mijnheer/mevrouw’. Nu besef ik me dat dit heel erg

binair, niet inclusief is. Wat is hiervoor een beter, inclusiever alternatief? Ik ben benieuwd

naar jullie ideeën, xx Annemiek.’

FRA: Ja, ik dacht beste lezers.

CAR: Ja, ik ook.
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ML: Ja, dat!

NYD: Een goeie!

ML: En je kan het specifieker maken, ‘beste leden van de sollicitatiecommissie,’ als er een

commissie is. Ik schrijf zelf altijd mijn brieven suuuperinformeel, dus dat is echt ‘HALLO

beste mensen,’ maar dat is…

NYD: ‘Dag allemaal!’ Ja, doe ik ook vaak.

ML: Dat soort dingen. ‘Dag, hallo,’ en ‘Joehoe, mensen van bedrijf waar ik wil werken!’ Dat

soort dingen. Het heeft me nog niet tegengewerkt, dus ik kan je dat ook aanraden. Maar

houd het neutraal, dus ‘mensen’ en benoem, net zoals: Amsterdam doet nu ‘bewoners van

de Spaarndammerbuurt,’ ofzo, of beste Amsterdammers.

NYD: Beste Amsterdammers doen ze! In brieven. Beste reizigers, van de NS.

ML: Ja, en ik las dus dat dan ‘Beste reizenden’ eigenlijk beter kan zijn.

NYD: Wat een onzin, nee, sorry.

ML: Omdat ‘reiziger’ dan eigenlijk de mannelijke versie is.

NYD: Kan ik niet in meegaan.

ML: Nee?

NYD: Nee, vind ik irritant.

ML: ‘Beste reizenden,’ haha, vond dat wel mooi!

NYD: Nee, maar ik vind het dus wel, dat creatieve is wel leuk. Dat kan niet altijd, maar als je

in een bepaalde sector solliciteert, kan je misschien wel zo’n soort woord wat alles vat, dus

‘reizigers’, ‘Amsterdammers’...

FRA: Ja, ja, ik denk dat het bijvoorbeeld heel leuk is dat je dan ook opvalt gelijk. Dus dat het

ook nog wel een voorsprongetje oplevert.

NYD: Ik deel ook wel vaak, als ik… maar dat is ook niet echt solliciteren, stel je wilt een brief

naar een bedrijf sturen dat iets niet helemaal lekker doet ofzo, of je wil een vraag stellen,

dan doe ik: ‘Dag team…’ en dan de naam nog. Dus ‘Dag en Nacht Media’ zitten we nu, ‘Dag

Team Dag en Nacht Media,’ om maar wat te zeggen. Dan heb je zo het hele team. En je kan

natuurlijk ook - maar daar zijn mensen niet aan gewend, en daarom doen ze het denk ik niet

- dat is heel simpel: Geachte mijnheer/mevrouw slash persoon. Want persoon is dan de…

ML: De non-binaire versie.

NYD: De non-binaire term, ja.

ML: En gewoon geachte persoon? Of is dat niet iets wat…

FRA: Ja, dat kan ook! Dus gewoon persoon.

NYD: In plaats van meneer, mevrouw. Geachte Nydia.

ML: Ja. Ik denk dat we daar ook gewoon wat meer - ja, of je gebruikt, als je namen weet,

kan je natuurlijk gewoon zeggen P. van Dijk, ofzo.

14



NYD: Voor- en achternaam, ja. Geachte Marie Lotte Hagen!

ML: Ja, geachte Nydia.

NYD: In plaats van geachte mevrouw Hagen.

ML: Ja, of geachte - als je de voornaam niet weet… Want vroeger, als ik niet wist of het een

man of een vrouw was, maar ik wist wel een voorletter, dan deed ik gewoon ‘geachte M.

Hagen’.

NYD: Ja. Logisch ook.

ML: Dus waarom doen we eigenlijk altijd zo moeilijk met dat meneer en mevrouw.

NYD: Ja, suf. Het zit er gewoon zo in, dat we het gewend zijn.

ML: We moeten eventjes wennen aan ‘persoon’. En meer neutrale dingen.

NYD: Maar het is een kwestie van het gewoon gebruiken. Het doet me ook denken aan

Nanoah, die was voor NOS geïnterviewd, Nanoah is non-binair. En er was gevraagd naar de

voornaamwoorden - dat is goed he, in het Nederlands? Ja, ik ben gewend aan de Engelse

term. Dus Nanoah zegt: ‘Nou, die, diens, bijvoorbeeld, kan je gebruiken, of hen kan je

gebruiken.’ En toen was de reactie van: ‘Nou, dat moet ik even overleggen met de

eindredactie,’ en uiteindelijk hebben ze dus er omheen geschreven. Dat het dus niet nodig

was om die of diens te gebruiken. En dat komt dan dus voort uit een soort angst vanuit die

eindredacteur, van mensen zijn niet bekend met die en diens, en dus doen we het maar niet.

Want we vinden het raar, we vinden het lelijk staan - en dat geldt hiervoor ook weer. Op het

moment dat mensen iets niet toepassen, omdat ze het nog raar vinden, gaan we er nooit

aan wennen.

CAR: Ja, en eigenlijk erken je dan ook niet dat het bestaat. Dat is waar.

NYD: Het is echt - ja, dit is natuurlijk echt een mega-steek onder, nou, boven water bijna.

Ook van Nanoah.

CAR: Zo van: je wilt die/diens? Oh, nou, dan ga ik niet doen. Ik doe wel gewoon persoon.

NYD: Dat KAN toch niet? Dan ga je als NOS een artikel erover schrijven, gaat er aandacht

naar, en dan ga je dat gewoon iemand…

ML: Ja, dat maakt het eigenlijk nog zuurder.

CAR: En dan ben je dus eigenlijk in de perfecte positie om te bepalen dat het gebruikt kan

worden.

NYD: Precies! Ja! Om het ook even uit te leggen, je kan gewoon een kadertje schrijven voor

mensen die niet bekend zijn met de voornaamwoorden, ‘Nanoah gebruikt die/diens, dat is

wat fijn is als je…’ Het is JUIST het moment om het te gebruiken.

ML: Maar het lastige...

CAR: En om mensen op te leiden, eigenlijk, die dat zien of lezen.
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ML: Maar bij Wikipedia is dat volgens mij ook aan de hand, want daar, omdat hen/hun niet

klopt, zeg maar taaltechnisch gezien niet, willen ze dat dus eigenlijk ook niet gebruiken.

Zelfs niet als mensen dus duidelijk zeggen: ‘hen/hun zijn mijn voornaamwoorden’, dus dan

gaan ze de hele tijd iemands naam gebruiken, om daar maar zo veel mogelijk omheen te

werken. Volgens mij is dat…

(Meerderen door elkaar:)

CAR: Dus omdat dat taaltechnisch…

NYD: Echt dus dat iemand dat gaat uitwissen.

FRA: Ik ben echt superslecht met taal, ook al schrijf ik boeken, sorry mensen.

NYD: Daar heb je een redacteur voor.

FRA: Maar hoe je dat toepast, dus als iemand mij even soort van de taalregel daarin uitlegt,

bij wijze van, zou het ook wel handig zijn. Ik bedoel, voor jullie zie ik gewoon gelijk een

nieuw bedrijfsidee. Dat jullie bedrijven daarin gaan adviseren, workshops: hoe kunnen we

jullie allemaal inclusiever maken en dat je dan gewoon begint: hoe zou je dat schrijven.

NYD: Nou, ik zou zeggen: koop allemaal ons boek ‘Heb je nou al een vriend’!

CAR: Een cursus voornaamwoorden!

NYD: Daar leggen we het in uit, geloof ik. En luister ook vooral naar de

genderkwiebus-podcast van Nanoah zelf, die er ook echt heel goed gewoon over kan

praten. Maar wees ook niet bang om een vraag te stellen, want als jij als eindredacteur

denkt van: ‘oh, maar ik vind dit nog een beetje raar, ik weet niet zo goed hoe ik het toe moet

passen,’ dan mag je dat aan Nanoah vragen. En dan kan Nanoah altijd nog zeggen van:

‘Sorry, maar ik ben niet degene die jou daarover moet educaten, daar moet je even maar

zelf induiken.’ Dat kan natuurlijk ook een antwoord zijn, dat is ook helemaal terecht. Maar

nou ja, ik vond dit echt weer zo’n voorbeeld van: we moeten met zijn allen gewoon gaan, en

als we dat niet doen, dan komen we er nooit. Dus ook hier: gewoon, lekker gaan.

ML: Effe wennen, mensen.

FRA: En jullie volgende boek is dus nu een woordenboek, ook al zit het al in 1 van jullie

boeken, maar hoe pas je het dan allemaal wel toe?

ML: Het Damn Honey woordenboek.

FRA: Nou, zou ik best wel leuk vinden als jullie dat uit zouden brengen.

NYD: Let’s goooo!

CAR: Zakformaat, sleutelhangerformaat. Handig!

NYD: Oh ja!

ML: Enig. Helemaal leuk.

SPONSOR TUNE
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NYD Dan nu even de volle spotlight op onze sponsor: Pabo by Beate Uhse

ML Vorige aflevering hoorde je ons over onze ervaringen met de meta rabbit en de base

wand vibrators uit de vers gelanceerde PMV20-lijn.

NYD Ja, en voor deze aflevering doken we Pabo.nl nog maar een keertje op om maar eens

te kijken van: waar gaan onze harten nog meer sneller van kloppen?

ML onze euh.. HARTEN.. ja. Waar ze sneller van gaan... pulseren.

NYD Ja, en in onze eerste ad hadden we het even over zo’n vibrerend ei wat ze verkopen.

En dat ding ging maar niet uit onze hoofden, dus wij TOCH maar weer effetjes daarop

zoeken. Rondneuzen.

ML Ja, en dan blijkt er dus ook zoiets te bestaan als een vibrerende STRING!

NYD Of een vibrerende tanga-slip! (Ze lachen.)

ML Dat is dus een onderbroekje…

NYD: Onderbroekje!

ML: Onderbroekje! Een onderbroek. Eh, waar je een mini vibrator in kan leggen, die dan

vervolgens met een afstandsbediening, kan die bestuurd worden.

CAR: En hoe laad je die dan op?

NYD: Met een USB-kabel! Goeie vraag trouwens!

CAR: Ja echt? Dus je stopt je onderbroek in een…

NYD: Nee, wacht, de onderbroek is gewoon onderbroek. Zover wij nu weten he.

CAR: Ja, het zit apart waarschijnlijk.

ML: En je legt het erin.

NYD: Het apparaatje leg je erin, ja.

CAR: Ooh en die is met een USB…

ML: En die kun je opladen, ja.

NYD Maar luister even naar deze vijf sterren-recensie waardoor wij erg enthousiast werden.

CAR: Ja, heel graag, ja.

NYD: Een top product. Ik heb mijn vriend de afstandsbediening gegeven. We zijn gisteren uit

gaan eten. Ik heb in 3 uur zes! orgasmes gehad. Ik kwam lekker uitgeput thuis (maar mijn

vriend wilde me toch zelf nog even verwennen). Wat een heerlijke avond.

CAR: Whooo. Vijf-sterren-avond.

ML Nu zijn we dus OBSESSED.

NYD We zijn obsessed met dat ding.

CAR: Gelijk gekocht natuurlijk.

FRA: Nu ook aan? Haha.

NYD: Dat was heeeel leuk geweest.
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ML: Oh my god, dat zou heel grappig zijn, ja.

CAR: Maar tijdens uit eten?

NYD: Ja! Gewoon in een restaurant!

FRA: Is dit niet uit Sex and the City ook in zo’n aflevering?

ML: Ja, dat is volgens mij een ding ja, en dan zit Samantha ofzo zo helemaal klaarkomend in

een restaurant. Het is me altijd bijgebleven. En nu wil ik het.

FRA: Ja, ja ik ook! Hahaha.

CAR: Doe! Doe!

NYD: Nou, hiervoor dus, voor vibrerende tanga slips en meerrrr leuks om MEER van seks te

genieten.. ga naar PABO.nl

ML Met promocode DAMNHONEY10 krijg je 10% korting als je bestelling boven de 50 euro

uitkomt

NYD Ja, dat is 10 in cijfers - dus DAMNHONEY10

ML Yesssss honeyyyy

NYD Pabo.nl

KORTE TUNE voor rubriek ‘We moeten het even hebben over…’

ML We moeten het even hebben over… ADHD. En ik weet niet, ik zat eventjes terug te

denken - als ik aan het woord ADHD denk, of aan de term: ADHD, dan denk ik dus terug

aan de basisschool en dan had ik een heel druk klasgenootje. Dat was een jongetje, van

een jaar of 8, en ik denk eerlijk gezegd dat dat een beetje het standaard beeld is van wat

mensen hebben als ze denken aan mensen met ADHD.

NYD: Ja, dus aan een basisschoolkind dat te druk is.

ML: Ja, een jongetje.

NYD: Ja, een jongetje ja.

ML: Een jongetje dat te druk is. En dat beeld klopt helemaal niet. Of tenminste, het klopt wel,

maar het is niet volledig. En daarom zitten we hier met Carly en met Francien. Zij hebben

allebei ADHD, en we gaan dat beeld eens effetjes rechtzetten.

NYD: Ja, want dat boek van Francien, Druks, kwam dus op ons pad en toen dachten we: oh

ja, tuurlijk, dit is ook gewoon een… IETS waar vrouwen mee moeten dealen. En Carly, daar

kwamen we dan - bij jou kwamen we er dus toevalligerwijs achter, omdat we over

endometriose aan het appen waren, en jij toen aangaf van: ‘Rondom mijn menstruatiecyclus

speelt er ook het een en ander met mijn ADHD.’ En toen was ik echt van:

ML: ‘Whew!’
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NYD: Whaaat, ja, dus mind was blown. Dus vandaar dat jullie allebei hier vandaag

aanschuiven. Laten we maar heel simpel - nou ja, misschien ook wel niet simpel -  beginnen

met: wat is ADHD? Of ADD, want dat onderscheid…

ML: Wordt ook gemaakt.

NYD: Wordt ook nog gemaakt. Eerst maar naar Francien kijken?

FRA: Ik zie jullie lekker allemaal naar mij kijken!

CAR: Ja, jij bent de expert hier.

FRA: Nouuu, ik wil niet zeggen dat ik de expert ben. Je zou kunnen zeggen, er zijn in eerste

instantie twee types, namelijk: ADD is degene die de onrust in het hoofd heeft, maar het niet

uit in beweeglijkheid. Maar wel een soort van alle prikkels binnen krijgt, en daar zit niet per

se een filter in, en dat uit zich in, nou ja, onrust. En daar krijg je stress van, en dat is vrij

lichamelijk. Maar er zitten hele mooie kanten aan ADD - dat je observerend bent, dat je ook

echt - je ziet alles, je krijgt allemaal dingen mee die andere mensen niet meekrijgen, en daar

kun je uiteindelijk iets mee. Maar het speelt zich voornamelijk heel erg aan de binnenkant af,

en bij die ADHD, als je dat erbij hebt, want ik heb allebei in mijn geval, dan is dat ook dat je

een bepaalde beweeglijkheid waarneemt. Dus die stress die ik soms ervaar van veel te veel

prikkels of veel te weinig prikkels, dat uit zich in 300 keer opstaan, of iemand vraagt me:

‘Francien, wil jij deze e-mail vandaag versturen?’ en dan denk ik ‘Huuuu!’ Dan heb ik niet

doorgevraagd waar die e-mail over gaat, en toch ga ik het doen, en dan ga ik 600 keer

opstaan, ga ik iets anders zoeken… En daar zit een beetje - het zit mij vooral in die onrust.

En dat is waarneembaar voor de buitenwereld, maar nog steeds, ook al is dat heel goed

voor jullie waarneembaar als ik onrustig ben, speelt het voor 90% zich aan de binnenkant af.

Ja, en ik vind overal iets van, ik voel overal iets bij - ik denk dat dat het voor mij heel erg is.

En misschien het grootste stereotype, en dat zul jij misschien wel ervaren is eh… Ik kan

prima stilzitten als ik dat wil. Dan moet het gewoon interessant genoeg zijn, zoals vandaag.

Dit is heel interessant, dan heb je me en dan wil ik prima blijven zitten. En als het niet mijn

interesse heeft, ja, dan ben ik ook vrij gauw ervan weg.

ML: Is wel een hele duidelijke cue! Als we hier een beetje gaan fladderen en het is niet meer

interessant, dan ben jij weg!

FRA: Ja! (Iedereen lacht.) Dus dat eigenlijk. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij het

omschrijft, want het is voor iedereen anders, laten we dat ook wel voorop stellen.

CAR: Ja, nou, de meningen zijn dus enorm verdeeld erover. Zeg maar: de 1 die vindt het

volgens mij een soort van ‘een aandoening’, en de ander die vindt het een mental illness - er

zijn allerlei verschillende definities over. Hoe ik hem heb meegekregen, waarvan ik denk: ‘oh

ja, zo voelt het wel logisch voor mij’ is dat het eigenlijk bestaat uit 3 elementen, ADHD. Het is

namelijk hyperactiviteit, impulsiviteit en dan nog eentje die ik ben vergeten. En daarin heb je
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zeg maar gradaties van hoe erg het is. En ook dat ADD, sommige mensen zeggen weer

van: ja, dat was eerst een benoeming voor gecombineerde ADHD, en dat is dan niet meer

zo ineens, dus de termen kunnen ook blijkbaar een beetje veranderen in het verloop der tijd,

geloof ik.

FRA: Ja, het heette eerst zelfs minimal brain dysfunction, voordat het ADHD heette.

NYD: Oh wauw.

FRA: Er zijn ‘scheurtjes’ in bepaalde delen van onze hersenen, werden waargenomen, maar

dat…

CAR: Ja, en er is ook nog een soort van nurture-nature-discussie hierover, van je wordt

ermee geboren of niet. Ja, dat is een beetje de informatie die ik tot me heb gekregen

hierover. Ik weet eigenlijk niet meer wat nou ook alweer de afkorting van ADHD is. Weet jij

dat?

NYD: De H staat voor Hyper.

FRA: Ja, nou ja, dus normaalgesproken… Ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Nee, dit

moeten we eruit knippen! (Iedereen lacht)

ML: Staat het niet in je boek?

CAR: Geen idee wat ik heb! Hahaha, nee, het staat in jouw boek, het staat in jouw boek.

FRA: Ja, hyperactivity eh…

NYD: Het is helemaal niet erg, want…

CAR: Dysfunction, disorder?

FRA: Ja, wacht effe. Ah, wat errug! Wacht even. Nou, ik wist gewoon dat deze vraag zou

komen en dat ik hem dan niet zou kunnen beantwoorden. Ik hoop ook nooit dat mensen…

Wacht even. Ik zeg altijd ‘Alle Dagen Heel Druk’.

CAR: We zijn op ADHD-examen, haha.

NYD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

FRA + CAR: Oh ja, ja ja ja.

NYD: En die H, die gaat er dus uit bij de ADD, dus dat is dan makkelijk te onthouden.

CAR: Ja, als je dus niet hyperactief bent, ja. Maar ik heb wel gewoon eh...

NYD: Omdat hyper, wat heel erg zichtbaar is, er niet is.

ML: Maar dan gebeurt dus de hyper, gebeurt dan ‘binnen’? Maar dat zie je niet. Als je ADD

hebt. Oke.

NYD: Ja, dus sowieso gebeurt er heel veel van binnen, terwijl het stereotype wel echt heel

erg is van een beweeglijk iemand.

FRA: Ik denk, wat het misschien ook wel zou kunnen uitleggen is: wij zitten hier allemaal.

We krijgen allemaal prikkels mee. En bij ‘normaal neurologische, typische, weet ik veel’ daar

worden de prikkels die binnenkomen automatisch gefilterd op relevant en niet-relevant. En
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dat is bij ons, dat is er niet, in de kleine hersenstam, dat filter. Wij krijgen alles binnen en

moeten ook alles verwerken, en we kiezen dan maar iets wat misschien in de ogen van een

ander niet per se het meest relevant is. Dus komen we op een detail uit, of we zien iets, juist

ook weer iets wat niemand is opgevallen, maar waar we tien jaar later in 1 keer kunnen

zeggen: ‘Ja, jij had op dat moment die kleur broek aan,’ en denken ze ‘goh, wat goed dat dat

mens dat nog weet!’

CAR: Omdat alles binnenkomt, dus ik heb jouw broek toen ook gezien!

FRA: Ja, maar het vervelende eraan is, en ik denk dat dat ook gelijk wel iets is wat ik

opvallend vind, is dat doordat je zoveel prikkels moet verwerken, raak je op een gegeven

moment moe. Dus ik moet wel soms even een powernap doen, onder een bureau

bijvoorbeeld, als niemand kijkt, of in de wc.

NYD: Ja, dat is geen grap he, dit is wat jij serieus…

FRA: Ja, want we zijn het wel - op de achtergrond is onze computer wel al die tabbladen die

eigenlijk open zijn komen te staan door de prikkels, zijn ze wel aan het verwerken. Terwijl bij

de normale mens staat maar 1 tabblad open. En daar is die op dat moment even mee bezig,

omdat dat het meest logische is in de hersenen, en zo gaat het bij ons dus niet helemaal. En

we hebben natuurlijk een tekort aan endorfinen, of nee serotonine, moet ik zeggen. En dan

zou je kunnen zeggen ja, slik een pilletje, dan heb je er weer. Nee, zo werkt het gewoon niet.

De transmitters zijn wat anders. Maar ja, het is wel interessant hoor, maar dat is vrij

ingewikkeld, dat lees je wel in mijn boek, want dat vond ik ook het stomste hoofdstuk om te

schrijven, dus dat heb ik uitbesteed.

NYD: Ja, heel slim! Je hebt om hulp gevraagd.

CAR: Ja, dat vond ik superinteressant. Vond ik echt een hele leuke toevoeging ook aan je

boek, ja.

NYD: Want je leest dus de eigen ervaringen van Francien, maar zij heeft dus ook Karlijn,

geloof ik?

CAR: Cathelijne, Wildervanck.

NYD: Cathelijne, sorry, een expert, ingehuurd om meer de facts ook te staten. Eh, even over

het diagnoseproces. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie ging. Dus: hoe oud was je, en ja,

hielp het, om het te weten? Carly, laten we bij jou beginnen.

CAR: Ja, het werkt zo, dat als je als kind niet gediagnosticeerd wordt, dan wordt het als

volwassene niet meegenomen in een diagnose. Dus omdat, als mensen overwegen om je te

diagnosticeren met ADHD, en het is niet in je jeugd gebeurd, dan wordt dat gelijk

afgeschreven als dat een optie is. Dus dat duurde heel lang bij mij. Eigenlijk is officieel een

jaar geleden het echt gediagnosticeerd bij mij. Omdat, soort van, ja…

FRA: Ja, het moet van kinds af aan aanwezig zijn geweest, de symptomen.
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NYD: Volgens de DSM-5, toch? Dat boek vol met…

CAR: Ja, en dan moet je dus officieel die diagnose hebben gekregen, en anders dan heb je

geen ADHD, als het niet zeg maar in je jeugd is gebeurd.

ML: Maar het is toch niet zo - want, ik neem aan dat jij het in je jeugd ook al had? Of is het

iets wat je later kan ontwikkelen?

CAR: Neeee, nee nee. Ik ken mezelf niet anders dan dit. Dit is gewoon, ik heb het altijd al

gehad.

ML: Nee, oke, en dat is gewoon niet opgepikt, toen?

CAR: Nou, ik herinner me wel dat het ter sprake is gekomen, maar dat is natuurlijk geen

diagnose, als iets ter sprake komt. Maar het is in ieder geval niet zeg maar de

‘Carly-administratie’ ingegaan, als dat het later ook nog van pas kwam. Dus ik heb nooit een

officiële diagnose gehad.

NYD: Op welke leeftijd had je dan dus wel de diagnose?

CAR: Ik ben nu 38, dus…

NYD: Zes, zevenendertig?

CAR: Ja.

FRA: En wat maakte jou dan dat je dacht: ik ga toch kijken of ik het dan misschien heb? Of

dat iemand anders dacht: jij hebt dit, dus misschien moet je dit…?

CAR: Omdat ik helemaal krankzinnig werd van mijn hoofd. Dus het was gewoon tot zo’n

kookpunt gekomen, ik wist van gekkigheid niet meer wat er nou aan de hand was. En

uiteindelijk, met de dokter, die had een soort van opties, en toen heb ik uiteindelijk zelf op

Internet een soort test gedaan. En daar kwam ADHD uit, en toen zei ik tegen de huisarts

van: ja, is dat het niet misschien, wat er aan de hand is? En toen zei ze van: nou ja,

misschien wel, ga maar naar zo’n centrum. En daar is het toen gediagnosticeerd, en ik heb

niet dezelfde gedaan als die jij hebt gedaan, ik heb ADHD Centraal, heet dat. Dan ga je dus

echt zo’n hele mangel door, dus dan ga je met een psycholoog en een psychiater en een

verpleegkundige praten, geloof ik, en dan krijg je zo’n soort heel ingewikkeld ding op je kop,

en dan moet je naar een scherm kijken. En toen was ik met vlag en wimpel geslaagd voor

ADHD! (Iedereen lacht.) Ja, letterlijk. Daar vertelden ze dat je die drie verschillende

onderdelen hebt, en twee daarvan was mijn score te hoog voor wat ze kunnen meten, en

eentje was gewoon ja, ‘normaal ADHD’. Whatever that may mean. Ja, en toen was het dus

gediagnosticeerd, dus dat kan, als ze dus… Ik snap gewoon eigenlijk niet zo goed waarom

dat zo is, maar als je dus als kind niet officieel gediagnosticeerd wordt, dan kan je dus de

rest van je leven daarmee doorlopen en bijvoorbeeld, niemand bedenkt dat dat een optie is

omdat het niet in je dossier staat dat het als kind gediagnosticeerd is. Terwijl, jongens- en
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meisjesdiagnoses ook best wel anders kunnen zijn hierover. Zeg maar hoe het zich uit, in

ieder geval.

ML: Dat het bij jongetjes zich anders uit dan bij meisjes.

FRA: Bij meisjes is het vaak een soort van aangenomen dat een beetje druk zijn en veel

praten al hoort bij het zijn van een meisje.

NYD: Kletsen. Sociaal.

CAR: Ja, kletsen.

FRA: Ja, sociaal zijn. En bij een jongetje dat heel veel kletst en sociaal is, past het niet bij

het jongetje zijn per se. Dus valt het eerder op.

ML: Ja, ja.

FRA: Ja, dat is het eigenlijk. Maar wat jij ook zegt, ik ken mezelf ook niet anders dan hoe ik

me altijd al heb gevoeld.

CAR: Precies, ja.

FRA: En bij mij is het door de schoolarts al wel gewaardeerd - of eh, geconcludeerd. Maar

mijn ouders zeiden: ‘Nee hoor, ze is gewoon wat drukker dan de rest, doet het op een

andere manier, maar ze komt er ook. Alleen je moet het haar op haar manier laten doen. En

mijn ouders hebben het op een goeie manier ontkend, maar het was ook in die tijd dat, ik

ben 34, het was niet iets dat zo common is als het nu is ook, he. Het valt nu meer op, maar

ik krijg wel mails, per dag 30 nog steeds, naar aanleiding van m’n boek, allemaal vrouwen

van rond de 52, die zeggen: ‘Had ik het maar eerder geweten, het was zo’n verademing

geweest’. Want ja, het is nooit - ik kom nu pas thuis, met het feit dat ik dit heb. En dan denk

ik: oh ja, het niet weten, zo lang, lijkt me nog veel frusterender. Maar aan de andere kant,

hadden we de diagnose op onze 16e leeftijd gekregen, en waren we gelijk voorzien van de

medicatie, dan was ik daar misschien ook niet heel blij mee geweest. Want dan had ik het,

als ik wat ouder was geweest, als excuus gebruikt om dingen niet te hoeven te doen. Auto

rijden, blind leren typen - had ik allemaal opgegeven.

NYD: Oooh ja, natuurlijk. Ja.

FRA: Omdat het veel te veel ‘voor de meeste mensen heel logisch, voor mij heel onlogisch’

voelde. Dus mijn ouders hebben eigenlijk juist door dat soort van niet te benoemen, en

gewoon maar me te laten zijn, me heel ver gebracht. Ja, ik moest soms echt 10.000 keer

langer over dingen doen, of ik was er juist 10.000 keer sneller. Maar dat was dan weer niet

de gangbare manier en daar werd je dan in afgewezen. Dus dat was ook frustrerend eraan.

Kijk, ik kon op een gegeven moment ook niet er omheen dat ik het had, dus ik heb me wel

laten diagnosticeren, omdat ik dacht: ja, hoe kan het nou dat ik elke vier jaar mijn leven…

NYD?: Hoe oud was jij?

CAR: Wat ik in jouw boek… Oh, sorry.
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FRA: Ja, ik was 28.

ML: 28, ja. Dus ook later.

FRA: Ja, veel later. Eigenlijk toen mijn leven… Ik had elke keer dat ik dacht: ‘ik kan het niet

vasthouden,’ net zoals bepaalde gedachtes die ik heb: als ik ze niet opschrijf, kan ik ze niet

vasthouden. Dat had ik met bepaalde levensfases ook, dat ik dacht: ‘ik heb nu toch een

huis? ik heb nu toch een vriend? ik heb nu toch een goeie baan?’ En dan zat ik er, en dan

had ik het eindelijk voor elkaar, en dan echt, in 1 week tijd wat ik dan in 4 jaar had

opgebouwd, dat knapte zo weer in elkaar. En dat dat elke vier jaar gebeurde, dat noem ik

een IKEA-moment. Dan stond ik weer in de IKEA, en dan dacht ik: ‘ik HEB hier toch al

gestaan, ik had toch al een huis?’ En toen dacht ik - dan is IKEA een heel handig iets, dat je

denkt: ‘oké, IKEA laat in ieder geval een pad zien, zo bouw ik mijn huis weer op’.

CAR: Ja, ja, ja.

FRA: Een soort van ‘terug naar de basis’. Wat heel kinderachtig is, natuurlijk, maar ik dacht

wel: dat niet kunnen vasthouden, en dat het zomaar ineen stort, terwijl ik eerst nog heel erg

lekker zit op een stoel, en ja, in een week tijd zit ik gewoon op de grond. En het afgelopen

jaar zat ik ook weer op zo’n punt, dat ik dacht: wow. Gaan we weer.

NYD: En met IKEA-moment bedoel je dus: alles weer opnieuw opstarten, hele leven

overhoop, weer vanaf nul beginnen?

FRA: Ja en daar zullen normale mensen zeggen ‘jezus wat vervelend’ en dan denk ik, nou,

ik ben er intens goed in geworden, lekker een nieuw blaadje, ik ga weer opnieuw!

CAR: Dit kan ik! Dit kan ik heel goed!

FRA: Ja, dit kan ik! Dit ken ik, en dit ga ik gewoon eh, ja, ik heb er zin in, dit daagt me dan

weer uit.

NYD: Is dat ineenstorten bij jou, is dat iets wat je herkent, Carly?

CAR: Eeehm. Met een iets andere nuance, in de zin dat ik vaak denk: het is makkelijker dan

deze rotzooi opruimen, soms.

FRA: Hahaha, ja! Dat is eigenlijk heel goed om te zeggen, ja.

CAR: Dus van, als je soms… Ik had van de week een gesprek over afwas. En dat je ook

denkt van ja, soms heb je gewoon zin in dat je geen afwas hebt en dat je gewoon alles maar

de hele tijd weggooit.

NYD: Gewoon weggooien en opnieuw kopen.

CAR: En nieuwe dingen koopt, ja. En soms kan ik dat gevoel ook wel een klein beetje

hebben met ADHD-contexten. Zeg maar van: oh pfff, ik begin liever opnieuw met iets, dan

dat ik dit een soort van ga proberen op te lossen.
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FRA: Ja, ik heb echt zo vaak gedacht: ‘ik ga wel naar het buitenland, begin ik daar wel

overnieuw, kom ik over 4 jaar terug, is hier al mijn shit opgeruimd door iemand anders, en

door!’

CAR: Door iemand anders! Ja, ja, ja, zo. Gewoon even wachten ergens anders.

NYD: Francien, voor jou, jij zegt dus van nou, mijn ouders die hebben me er echt heel erg

goed in ondersteund, en die hebben het nooit zo heel erg op mij geplakt dat label, ik ben

daar zelf later wel blij mee, dat ik het nu heb. Bij jou, Carly, had jij het liever eerder al zo

duidelijk willen weten?

CAR: Ik heb daar vaak over nagedacht, maar ik weet het eigenlijk niet. Want ik ben wel

noodgedwongen heel goed geworden in een X aantal dingen. Tegelijkertijd, toen ik voor het

eerst medicatie nam, dus tijdens die diagnose, toen, ik moest - ik word er nu weer

emotioneel van, de verpleegkundige die vroeg aan mij na afloop van ja, hoe voel je je nu?

En toen zei ik: ‘wow, het is zooo, zoiets anders,’ en toen zei ze: ‘ja, dit is dus hoe normale

hersenen werken,’ toen ik omschreef wat er aan de hand was. En ik vond dat zooo zielig

voor mezelf, dat ik dat tot dan toe niet op die manier had ervaren, en zeg maar alles waar je

tegenaan loopt, met ‘niet-normale hersens hebben’.

NYD: Neurotypische…

CAR: Is gewoon, als je 37 bent, best wel tragisch ook ergens, ofzo. Want bij mij kwam die

diagnose, ik heb het aller-, allermeeste moeite met, zeg maar gewoon emoties verwerken.

En dat kan hem in alles zitten, zo van: ‘Ughh, dit koekje dat kruimelt heel erg,’ en daar kan ik

dan heel erg mee bezig zijn. En die processor werkt bij mij gewoon…

FRA: Dag en nacht, eigenlijk, als je…

CAR: Dag en nacht, maar is dus ook de hele tijd oververhit, omdat-ie de hele tijd aan het

stomen is, zeg maar. En da’s gewoon heel vermoeiend. En niet leuk. En als dat zich

opstapelt, ook omdat, je hebt niet elke dag zin om daarmee bezig te zijn, dan kan het zijn dat

er een soort van achterstallige dingen door die processor heen moeten. En bij mij stapelde

zich dat heel vaak heel erg op. Waardoor mijn IKEA-moment vaak meer was van, ja, dan

had ik gewoon een soort van kermis in mijn kop die ik NIET meer stil kon krijgen.

FRA: Ja, denkdiarree noem ik het. Maar het is een beetje, soort van… Ja.

CAR: Ja, en dat je dan gewoon zo: ‘ohh, ik weet niet meer hoe ik dit stil krijg,’ en dat…

NYD: Was er iets waar je naar kon teruggrijpen? Om het toch enigszins stil te krijgen? Of

moet je daar doorheen?

CAR: Ja, nou, dat LUKT dus niet. Als je niet weet wat er aan de hand is, dan is het heel

ingewikkeld om ermee om te gaan. En ja, het enige wat daarbij een soort van voor mij hielp,

is, ik noem het maar heel even zelf-medicatie. Is gewoon allerlei dingen doen om jezelf uit te

putten, zodat je hersens minder goed werken. Dus jezelf gewoon helemaal moe maken, met
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wat dan ook. Uitgaan, drinken, weet ik veel wat. Weet je wel, gewoon eindeloos HEEL druk

werken, en dan meestal had ik een soort van de ongezonde variant van hoe mijn hersens nu

voelen met medicatie erbij, is dat als je een kater hebt, en dat je gewoon zo heel loom.

NYD: Een soort waas.

CAR: En alles werkt wat langzamer, en ja, dat was de enige methode die ik had voor mezelf,

om datzelfde te bereiken als wat ik nu heb. Dat is gewoon hartstikke ongezond, natuurlijk.

Maar dat IKEA-moment, dat is soort van wel herkenbaar. Op een gegeven moment stapelt

het zich allemaal ZO op, dat je denkt, ik wil gewoon dit, zo, kan iemand dit eruit halen? En

dan ga ik even wat anders doen, en dan kom ik terug en dan is het hopelijk schoon en

opgelost.

ML: En daar ga je dan dus om de zoveel tijd doorheen?

FRA: Ja, ja ik kan wel zeggen, mijn vrienden zeggen nu: we hebben je boek gelezen, dus

we gaan je helpen met dat te voorkomen. Dan denk ik: ja, daar zit het niet helemaal in. Het

is heel fijn dat jullie me kunnen helpen, maar het is iets, wat jij ook zegt, het heeft heel erg

met emotie te maken, op een gegeven moment ben je ook gewoon uitgeput van een

bepaald iets, dus moet je ervan wegstappen, en dat begint dan maar met het helemaal

ervan weglopen. Alleen dat voelt dan op zo’n moment voor de mensen om je heen heel

impulsief. Als ik nu zeg: ik stop met m’n baan, zeggen ze ja WAAROM? Je hebt vastigheid,

je kan een huis kopen, allemaal. Maar voor mij zou het meer zijn: ja, dat zou - dat ga ik niet

doen, ik heb een hele leuke baan nu, maar: dat heeft met een emotie te maken, maar die

kun je niet altijd op dat moment nog goed vertellen, dat komt vaak later, en soms is het voor

jezelf ook nog niet duidelijk, behalve dat je het niet meer kan opbrengen qua emotie.

NYD: Gewoon dat het teveel is.

CAR: Ja, en ze zijn er ook al-le-maal, die emoties zijn er, allemaal, elke dag, de hele dag.

Dus als iemand vraagt of er iets is, dan is het: wat voel je dan? Ja, ik weet niet, gewoon

ALLES. Ja, ik voel alles wat er bestaat. En dat is best wel… Het meest overzichtelijk is,

inderdaad... Daar kan niet echt iemand bij helpen, los van: het heeft gewoon tijd nodig, weet

je wel. En ja, soms is dan het enige overzichtelijke wat er nog bestaat is gewoon weggaan

daarvan. Want dat is dan makkelijker.

NYD: Dat klinkt ook heel logisch, als je dit hoort.

FRA: Ja, dat is de weg die we kennen.

NYD: En dan had je het net even over medicatie, Carly. Is dat iets wat je dan nu vast in je

leven geïmplementeerd hebt?

CAR: Ja, nu wel, omdat het echt enorm helpt. Maar daar wil ik wel echt gelijk bij zeggen dat

het een niet op zichzelf staand ding is. Dus, het helpt mij als een groter onderdeel van veel

verschillende dingen. En ik denk niet, het is niet een wondermiddel. Voor mij werkt het,
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omdat ik een heleboel andere dingen daarbij ook doe. En dit is 1 van de dingen die zeg

maar, ja, kunstmatig mijn hersens - hoe noem je dat nou, als iemand bijvoorbeeld geen

onderbenen heeft en dan een…

NYD: Een prothese? Ja. Oke.

CAR: Ja, een prothese! Ja, het is een soort hersenprothese, eigenlijk. Maar ik geloof niet in

dat alleen medicatie slikken, dat dat de way to go is, zeg maar. Maar dat is gewoon een

onderdeel van een groter geheel. Maar het helpt mij wel nu enorm, omdat ik voor het eerst

ooit tot een stuk van mijn hersenen kom waar ik nog nooit ben geweest.

FRA: Ik denk dat medicatie voor sommige mensen, en dat is zeker niet voor iedereen, het

haalt er echt uit wat er altijd al in heeft gezeten. Dus ik heb wel beseft dat ik van A tot D

goed kan, maar dat ik soms de andere letters van het alfabet niet kan bereiken, omdat het of

te ingewikkeld is, en dan in 1 keer, met die medicatie, worden de beren van de weg af

gehaald, eigenlijk, en ga ik er zomaar doorheen, zonder dat ik verval in emotie of angst of ‘ik

doe het niet!’ of afwijzing. Maar aan de andere kant, ik ben denk ik al wat langer aan de

medicatie dan jij, het is ook - ik vind het ook steeds vervelender worden, medicatie. Ik kan de

bijwerkingen soms niet meer aan. Je merkt gewoon: ik word er wel anders van, en ik word

een andere variant van mezelf, maar ook naar andere mensen toe. En doe ik het nou voor

mezelf, of is het ook zodat andere mensen met me kunnen omgaan? Dan zou ik het niet

willen doen.

NYD: Om aan die norm te voldoen eigenlijk?

FRA: Om aan die norm te voldoen!

CAR: Wat is het grootste verschil, voor jou?

FRA: Ja, ik vind het qua… Ik heb dan, dat heette voorheen dextroamfetamine, nu heet het

(Tentin?). Dat is gewoon medicinale speed. Daar zit precies hetzelfde in, alleen het

verslavende deel is er afgehaald of het hallucinerende deel in ieder geval. Ik merk gewoon

dat ik heel hard ga. Letterlijk. Ik voel gewoon dezelfde dingen die je - ja, ik heb heus wel

eens drugs gedaan mensen, he, leuk. (Iedereen lacht.) En daar word ik heel normaal van.

Dus daar moet ik ook altijd mee oppassen, want als je me drugs geeft, daar word ik heel

normaal van. Alleen…

NYD: Ja, normaal als in ‘volgens de norm,’ he, want dat woord ‘normaal’ wordt al een paar

keer gebruikt...

FRA: Volgens de norm.

CAR: Ja, volgens de norm.

NYD: Maar dat wel duidelijk moge zijn, dat wij dus niet vinden dat de norm...

FRA: Nee, en ik merk ook, de wereld heeft het ook nodig dat er mensen anders zijn.

NYD: JA!
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FRA: En met medicatie druk je dat soms een beetje de kop in, terwijl nogmaals: ik heb soms

ook gewoon echt medicatie nodig, omdat ik dan ZO tegen mezelf aan het vechten ben dat

medicatie dan even een oplossing is die me helpt. Maar ik merk ook dat als ik het drie dagen

heb geslikt en dan niet - en dat is natuurlijk, dat hoort ook niet, zo moet je het ook eigenlijk

niet slikken - ik kom zooo hard neer, alsof ik 26 dagen drugs heb gebruikt, mijn hoofd is

uitgehold. En dat vind ik er onprettig aan.

NYD: En een bijwerking is ook echt, wat ik las in je boek dan: echt druk op je ogen voelen,

en je kaken…

FRA: Kaken, ja.

NYD: Gewoon echt waar je aan moet denken bij, nou, bij drugs. Dat soort dingen zijn de

bijwerkingen.

FRA: Ja, maar ook als ik bijvoorbeeld niet heb gegeten en ik neem Tentin dan, dan nouuu,

mensen, dan kun je de hele avond...

CAR: Zooo, maar dat is gewoon, nee, maar dat went nooit.

FRA: Ik ben dan compleet high, hey, dan loop ik op mijn kantoor met: ‘OOOH, wat zie je er

leuk uit, oh, MENS!’ (Iedereen lacht.)

CAR: Oh, ZO high! Nee, ik zit meestal zo in een hoekje, als ik niet eet.

NYD: Helemaal met open, wijd opengesperde ogen.

CAR: Ja, zo.

ML: Maar dit effect ervan lijkt me dan niet per se de bedoeling, of zijn dat dan bijwerkingen?

FRA: Nee, maar dat is ook 1 van de redenen waarom bijvoorbeeld dus ook Ritalin en

dextroamfetamine, of Tentin dan, ook gewoon in bibliotheken worden gebruikt tijdens

studeren. Het maakt je in dat opzicht ook heel gefocust, maar ja… Ik ben ook nog een soort

van, volgens mij, atypisch: ik reageer bijna op alle medicatie heel heftig. Ik weet niet welke

medicatie je hebt en of je dat wilt delen?

NYD: Ja, ik ben wel benieuwd, of je dat wilt zeggen.

CAR: Eh, Sandoz? Sandoz, eh, methylfenidaat.

FRA: Ja, methylfenidaat, ja. Dus dat is, even kijken, volgens mij is het de langwerkende

variant ongeveer van Ritalin, toch?

CAR: Ja, lang, twee keer per dag.

FRA: Ja, daar werd ik bijvoorbeeld helemaal, soort van, plak (?) van.

NYD: Dat je echt jezelf niet meer bent.

FRA: Daar dacht ik echt van NOU, ja, dan zat ik ergens en dan dacht ik echt: ‘Nou, ik voel

me toch goed? Ik voel me toch goed? Nee, nou, HE?’ (Iedereen lacht) Maar goed,

nogmaals, soms moet je medicatie ook langer doorslikken om daar echt een oordeel over te

hebben, maar het gaat er uiteindelijk naar toe dat je een soort van, hoe zeg je dat,

28



modeldrugs krijgt, die echt op de persoon zijn afge-, eh, die WEL bij je passen. Want ik ben

nog steeds zoekende. En de ene dag neem ik het wel, en heel veel dagen dan weer niet.

Maar er zijn echt wel dagen, dan gaat het gewoon niet.

NYD: Terwijl, voor mensen die hier dus niet bekend mee zijn, kan ik me voorstellen dat je

denkt: ‘Meid, je slikt toch gewoon effetjes een pilletje en dan ben je d’r toch?’

CAR: Een Ritalinnetje.

NYD: Maar dat is dus echt niet de situatie.

CAR: Nee, en dat is dus ook dat - want met dat niet eten is wel echt een goed voorbeeld, dat

is ook 1 van de dingen die ik bedoelde met: je moet het echt binnen een context doen, zeg

maar. Ik moet echt ook een goed eetritme hebben. Ik moet altijd eten bij medicatie. Als ik te

veel koffie drink, dan voelt het ook echt alsof je heel hard aan de speed zit. Maar dat is het

natuurlijk in principe - een soort van legale speed bijna, ja.

ML: Ja, dus je hebt ook dan echt aanpassingen aan je levensstijl om te zorgen dat de

medicatie optimaal werkt, zodat jij jouw hoofd zo rustig mogelijk, of zo…

CAR: Ja, het is eigenlijk niet eens zozeer om de medicatie heen gebouwd, het is meer, ik

vind deze variant van mijn hersens op dit moment het fijnste. En medicatie is daar 1 ding

van, maar daar goed bij eten is daar ook een ding van. Alleen überhaupt goed eten werkt

ook al...

FRA: Heel goed.

CAR: Supergoed.

NYD: Qua suikerspiegel enzo ook?

FRA: Nou ja, ik bedoel, ik denk dat…

CAR: Gewoon wel, voedingsstoffen, ja.

FRA: Van alle mensen, ik was wel het kind dat de Smarties niet kreeg, als ze werden

uitgedeeld.

CAR: Oh ja, ik ook.

FRA: Maar dat werkt voor mij helemaal niet zo. Ik bedoel, ik reageer heel atypisch op

eiwitten. Daar gaat mijn ADHD verkeerd van aanstaan. Daar kun je ook het RED-dieet voor

volgen, als je ADHD hebt. En dan gaan ze je eerst strippen van alles, krijg je maar vijf

dingen die je mag eten, en elke keer voegen ze er iets aan toe en dan kijken ze daar hoe je

er op reageert. Het zijn niet per se de, in mijn geval, Smarties, of Red Bull, dat ik daar… Nou

ja, doet me niet heel veel. Ik houd er wel heel erg van. Ik heb veel meer moeite met

überhaupt de regelmaat vinden in eten, bijvoorbeeld.

CAR: Oh, ik ook! Ja, totaal. Ja.

FRA: En ik denk, wij zijn er allebei bij gebaat dat er een bepaalde structuur is, alleen het

leven IS niet zo gestructureerd. Er zijn altijd weer dingen die gebeuren waardoor je van zo’n
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structuur afraakt. En dus ook weer wat gevoeliger zijn om, he, dingen anders te gaan zien

en doen. Of tenminste, ik heb het nu ook bijvoorbeeld. Ik raak over twee maanden mijn huis

kwijt. Dat komt, ik heb een nieuw huis gekocht maar daar kan ik pas over twee jaar in. Ik heb

nog effe geen nieuwe woning, kan er ook even helemaal niet bij in mijn hoofd dat dat ook

moet gaan gebeuren, want daarvoor heb ik het te druk. Ja, daar heb ik heel veel onrust, dus

in 1 keer ga ik niet meer sporten, bij het ontbijt sta ik op en denk ik ‘HUUU, straks heb ik dit

allemaal niet meer!’ Het is een beetje, ik word de hele tijd door dingen overvallen, maar aan

de andere kant, ik merk ook, dan ga ik dus van het pad af, dan gaat het vaak de verkeerde

kant op, dan moet ik even met mensen gaan praten. Hoe dichter ik wel bij die structuur blijf,

hoe meer ik eraan heb, hoe minder afleiding er is, om in ieder geval zo’n dagstart goed te

beginnen. Dat zal jij ongetwijfeld ook hebben. Alleen, ja, het leven is gewoon niet zo

rechtlijnig als dat het is. Het zou wel makkelijk zijn, als het elke dag hetzelfde is, maar ook

weer saai zouden we dat vinden.

CAR: Ja, ja, ja, ja.

NYD: Je omschrijft ook die morning routine in je boek, dat is gewoon heel steady, van: ik ga

opstaan, ik ga plassen, ik ga eten - je eet ook hetzelfde dan, geloof ik?

FRA: Ja, ik eet elke dag vier…

CAR: In je slaapkamer, toch?

NYD: In je slaapkamer.

FRA: Ik ben in mijn hele grote huis van 160 m2, woon ik als een student. Gaat helemaal

nergens over. Dus hoewel het hele huis is, eh, soort van…

ML: Nou ja, wel overzichtelijk!

CAR: Ook meeega-herkenbaar vond ik dat. Vooral dat specifieke stukje over dat je in je

slaapkamer eet omdat dat overzichtelijk is, dacht ik echt van: oh my god, dat is gewoon een

ding, ik snap dat, ja.

FRA: Ja, maar het lukt me dus nu, sinds dat boek is gelanceerd, al twee maanden niet,

hahaha. Dus eerst een soort van zelfhulpboek geschreven, of in ieder geval over mezelf,

een handleiding, en het lukt me zelf nu even niet. Dus ik ben vanochtend wel begonnen,

maar dan had ik geen rijstwafels, dus dan moet ik een boterham pakken, en dan is het al,

dan denk ik: ‘oh ja, wacht effe’. Aan de andere kant denk ik, er zijn twee dingen goed

gegaan, namelijk dat... de pindakaas, en dat ik nu die telefoon had en… Nou ja! Goed. In

ieder geval, dus, ik ben hier, he.

NYD: Het is gelukt.

CAR: Het is gelukt.
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FRA: Maar dit zijn wel van die dagen, dan denk ik: moet ik niet een pilletje slikken om hier

een fatsoenlijk antwoord te kunnen geven? Want ik kan soms ook heeelemaal denken ‘wat

heb ik zelf ook alweer gezegd,’ of ‘wat was de vraag?’

CAR: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik merk altijd een beetje dat als ik - want dat rijstwafel-

boterhammen-voorbeeld is ook een hele goeie - ik kan zeg maar daar zo verstijfd van raken

en dan echt de hele dag klem zitten. Of ik kan een soort van er doorheen en dan denken:

‘het komt straks wel goed,’ en dan: ‘eet die boterham gewoon’. Maar op het moment dat ik

dan een soort - dan denk ik ‘ulgh, deze dag gaat hem niet worden,’ als ik overstuur raak van

die rijstwafel, dan moet ik misschien maar gewoon terug in bed, zeg maar.

FRA: Ja, dat zijn die dagen… Nou ja, die dagen heb ik best vaak hoor, en dat is in deze

periode waarin het wat donkerder is.

ML: Herfst!

FRA: Dat gaat een donkere dag zijn ook automatisch, nou, mensen, dan kun je me echt van

de vloer afrapen. Maar dan is het maar goed dat ik een afspraak heb zoals dit, en dat ik eruit

moet en dat ik kom, en dat ik… Dat is ook weer het goeie van mensen om je heen en

collega’s, en waarom ik wel een vaste baan heb, is omdat ik dan in ieder geval opsta en er

ben. En weet je, dan zijn die mensen uiteindelijk weer mijn afleiding, en dan kom ik ook wel

weer in mijn dag, maar op een later moment.

NYD: En als freelancer dan, want heb jij wel een vaste plek waar je dan heen gaat

bijvoorbeeld?

CAR: Nou, ik heb dus een kat, en dat is - elke ochtend zit-ie zo, in mijn gezicht te...

NYD: ‘Kom maar met dat eten,’ ja.

CAR: Ja, ‘kom maar, ik ben er klaar voor’, dus dat is een soort van - naast mijn wekker - hele

natuurlijke manier om gewoon mijn bed uit te stappen, omdat anders gewoon m’n kat de

hele tijd op mijn gezicht blijft zitten. En dan ga ik die kat eten geven en dan denk ik: ik kan

beter nu beginnen, want als ik terugga in bed, dan wordt het hem gewoon nooit. Überhaupt

niet. En ik weet niet of jij dat herkent, maar mijn lijf voelt anders als ik terug in bed kruip. Het

is dan meer alsof je een soort van de hele dag in pyjama bent. Dus ik weet nu inmiddels van

mezelf: oh ja, als ik dan deze kickstart geef, ik ben gewoon niet zo goed in de rest van de

dag. En als ik ‘s ochtends de boel aanzwengel, dan…

FRA: Ja, heb je een hele vooruit-sprong op je rest van je dag, dat is het dus. En als ik dat

stuk mis, dan is de rest van de dag eigenlijk al best wel weggegooid, dus besluiten we maar

dat het bed beter is.

CAR: Ja, wat het alleen maar erger maakt, ja.

NYD: Ja, dat is ook waarom jij je wekker, Francien, dus in de gang legt. Zodat: je moet dat

bed uit, en dan heb je die eerste zet, en dan gaat dat radertje vanzelf een beetje zo…
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CAR: Dan lukt het wel, ja!

FRA: Maar ik was bijvoorbeeld ook afgelopen jaar best wel aan het daten, en dan ben je dus

bij andere mensen. En ik moet beginnen met een ochtend-workout, bijna, en dan zitten

mensen je echt aan te kijken: ‘Wat DOE je?’ Maar als je dat dus niet doet, dan heb ik dus

een achterstand. Soort van, dan sta ik weer 10-0 achter. Dus dat is ook wel een beetje

ongemakkelijk. Want ik ben eigenlijk beter ook als ik alleen blijf wonen, in de toekomst. Maar

goed, ik heb ook altijd gewoon vriendjes, dus…

ML: Maar dat doe je dan wel, als je date? Dan doe je je workout, of je routine, zo veel

mogelijk?

FRA: Nou, dat doe ik dus nu ook niet meer. Want mijn leven is op dit moment, vanaf dat

boek, dat het gelanceerd is, Druks, is het ZO geflipt even! (Iedereen lacht)

ML: Oh neeee, dat boek!

CAR: Kleine clusterfuck.

FRA: Ik moet heel even naar de basis, maar dat LUKT niet. Maar het is op een goeie manier

ook, he, want ik bedoel, er gebeuren heel veel dingen op dit moment, dus het is ook niet erg.

Ik heb voor het eerst, ik verlang heel erg naar huisje-boompje-beestje en dat is me tot nu toe

niet gelukt in het normale leven, zeg maar, want dat ging dan toch weer door mijn handen

heen.

ML: ‘Het normaaale leven’!

FRA: En dat begint dus nu in 1 keer, heb ik een koophuis, dat ik denk: ‘Waaauw, ik heb een

huis,’ nou ja, bijna gekocht he, en ik heb dan een heel dreamteam dat me vervolgens moet

helpen bij dat huis en de aanschaf, want ik snap er de BALLEN niet van, want mijn interesse

ligt er niet.

CAR: Maar het is toch VET, dat je dat hebt! Ja!

FRA: Ja, maar aan de andere kant, ja, het is ook een beetje hilarisch. Er zit ook heel veel

humor in. Want wij, vergis je niet, ik denk dat wij allebei wel kunnen zeggen dat we heel ver

zijn gekomen, juist door die ADHD.

CAR: Ja joh, zeker.

NYD: Ja, wanneer ben je blij met die ADHD? Wanneer denk je van: yes, dit is wel ook echt

heel lekker eraan?

FRA: Ja, ik denk gewoon als ik dan zie wie ik ontmoet. Het is echt niet normaal, ik kan op

een toilet staan, bij een festival, en helemaal aan zijn en denken: ‘WAUW, ik heb net met

iemand gepraat en dat was te gek,’ en dat blijkt dan iemand te zijn die, weet ik veel, bij een

heel groot sportmerk werkt.

CAR: Heb jij ook de hele tijd dat je per ongeluk vrienden maakt?

FRA: JAAA!
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CAR: Dat heb ik ook, dan maak ik de hele tijd per ongeluk vrienden, ja.

FRA: Ja, ik ook, maar dat zijn uiteindelijk de meest interessante mensen die ik tegenkom, en

daardoor kom ik heel ver. Want ik ben oprecht dan geïnteresseerd in die mensen, en met of

zonder drugs, maakt niet uit, of ik nou medicatie heb of niet, ik vind de mens mooi. An sich.

Dus ik vind het heerlijk dat ik mensen ben tegengekomen mijn hele leven lang en dat dat

ook altijd zo blijft, en ik denk: ja. Mijn leven is in dat opzicht nooit saai.

NYD: Dat is misschien de impulsiviteit, van de ADHD, of niet?

FRA: Nou, niet eens impulsiviteit, ik denk, bij mij is het heel erg - dat is meer met emoties: ik

ben oprecht benieuwd naar iemand. Ik ben oprecht geïnteresseerd in iemand.

CAR: En dat is ook door die ongefilterdheid, denk ik. Want los van dat alles tegelijk

binnenkomt, is dus ook alle informatie even interessant, op een positieve manier. Zo: ‘Ohh,

frisbee, wauw, VET! Filmpjes kijken! Hoe werkt dat!’ (Iedereen lacht) ‘Is daar een competitie

voor?!’ Dan ben ik oprecht geïnteresseerd.

NYD: Oh, dit is zo! Want ik heb net die link dus niet gemaakt, dat jij gelijk zo door wil vragen

en meer…

CAR: Ja, dan denk ik: ‘Hoe gaat dat dan? Wat vet!’

FRA: Ja, dat hebben we allebei toch, dat er dan gelijk ook allemaal ideeën in ons hoofd

schieten.

CAR: Oooh, frisbee, en dan ultimate, is die frisbee dan groter, of is het…? Nee ja, dat is

gewoon echt…

FRA: Ik denk gewoon: ‘frisbee, Fristi, kunnen we een campagne starten, zaten die vroeger

niet ergens bij?’ dus mijn hoofd gaat meteen…

CAR: Ja, en ‘hoe hard moet je dan gooien?’ en...

ML: Ik denk, jullie hoofd brengt je dus op plekken waar ‘de normale mens’ dus niet komt. En

wat dus ook hele mooie dingen op kan leveren.

FRA: Ja, ik bedoel, daar is dit toch ook een voorbeeld van. Ik bedoel, wij, Nydia en ik,

hebben tien jaar geleden elkaar dan tegengekomen bij het hardlopen. Maar dat je dan nu,

tien jaar later, weer hier zit, en dan zie je waar mensen staan, en wat ze hebben bereikt. Dan

mag je toch wel denken: nou, dat is leuk, dat je die mensen toen oprecht bij naam kende, en

dat je ze ook oprecht iets gunt. Ik denk dat dat ook wel, een gunfactor, ja, doordat ik ooit

betrokken ben geweest en heb ik iets voor hen gedaan, ik verwacht daar nooit wat voor

terug, dat hoeft helemaal niet, maar dat mensen…

CAR: Ja, dat je die oprechtheid ook inzet.

FRA: Ja, mensen vinden die oprechtheid prettig, vind ik zelf ook. Dus ik kom daardoor de

hele wereld over, letterlijk. En of het nou in mijn hoofd is of bij mensen, dat maakt allemaal

niet uit.
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NYD: En dat snelle associëren, wat je net al heel eventjes deed, dat is misschien voor

allebei jullie banen, dus ook, ja, marketing en toffe nieuwe ideeën bedenken - is dat

misschien ook een echt onderdeel van allebei jullie banen?

FRA: Het is denk ik, het klikt soms gewoon. Ik loop soms gewoon in de supermarkt, en dan

zie ik iets liggen en denk ik: ‘Wauw! Als…’ Ja, ik zeg maar wat, ik zit even na te denken wat

een voorbeeld is. Volgens mij met Katja kattenkoppen, of apekoppen, ik kan daar dan gelijk

een hele campagne mee bedenken, dat: Katja-snoep is vegan, maar dan gaan ze een

vegan snoep-vlees-vak openen, weet je wel, dat ze naast het vlees gaan liggen, en dan bel

ik Katja en zeg ik: ‘Nou, ik heb een goed idee!’ En dan zeggen ze: ‘Hoe kom je aan ons

adres?’ (Iedereen lacht.)

ML: ‘Wie bent u?’

FRA: En dan zeg ik, nou, ik heb gewoon ‘marketing manager’ gedaan.

CAR: Een stalker, een marketing-stalker.

FRA: Nee, ik heb gewoon marketing manager ingevoerd op Google, Katja-snoep, en dan bel

ik naar de frontdesk, zeg ik: ‘Ja, ik heb een e-mail gestuurd naar die persoon, maar hij

bouncet, heb ik een foutje gemaakt in het lettertype, of eh, in de spelling?’ En vervolgens

krijg je dan een e-mailadres, krijg je een nummer, en dan bel ik gewoon, zeg ik heb: ‘Ik heb

een goed idee,’ zeggen ze: ‘Wat voor idee?’ En soms heb ik dan nog juist helemaal geen

idee. En dan zeggen ze: nou, kom maar langs, met een goed idee mag je altijd

binnenkomen, hoor. En vervolgens zit ik daar, en dan moet ik of nog mijn idee bedenken, of

ik HEB in een keer het idee bedacht. En dan is het: ‘Nou! Zo hebben wij er nog helemaal

niet naar gekeken.’ Dus ik denk dat dat…

ML: Maar haal jij zo ook je opdrachten binnen, dus?

FRA: Ik haal zo alleen maar opdrachten binnen.

ML: Echt waar? Dan bel je gewoon, en dan…? Nouuu!

FRA: Wat ik ook al tegen jullie zei, toch?

ML: Ja, heel cool!

FRA: Ik zei tegen jullie, een brillenmerk kunnen bedenken, zo…

NYD: Ja, we hadden het voor de aflevering even over sponsors en Francien ging gelijk zo:

‘waaah, en dit, en dat, en dat, en dat…’ Dus Francien wordt onze nieuwe marketing

manager!

FRA: Ja, en bij jou zou dan het grapje kunnen zijn, weet je wel: we hebben een vooruitblik,

of, we hebben een raar jaar gehad, een ‘achteruitblik’, he, laten we dat voorop stellen, maar

we gaan een vooruitblik doen, dus we gaan met een brillenmerk een vooruitblik doen. Dus

jullie zitten hier met een nieuwe bril, en we gaan even vooruitblikken.

NYD: Nou, kijk.
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ML: Het wordt nu al voor ons bedacht.

NYD: Is dit voor jou herkenbaar, Carly, dat je ook gewoon zo ‘bam bam bam’...?

CAR: Onwijs. Ja. Nou, ik heb heel vaak dat ik - dit klinkt ook een beetje alsof jij dat zo hebt,

maar: ik vertrouw 100% op dat mijn hersens me altijd, overal uit de brand gaan helpen, in

elke situatie. Omdat het gewoon heel hard werkt. En ja, dus ik kan heel vaak gewoon - ik ga

liever onvoorbereid ergens zitten, omdat ik weet, ja, ik kom er toch wel uit. En omdat je zo

hard alles moet processen de hele tijd, werkt het dus ook heel goed. Dus ik ben heel erg

gewend om een soort heeeel snel en veel na te denken.

FRA: Ja, ik denk de hele tijd dat wij zoveel beter zouden zijn als we in de prehistorie zouden

zitten. Waar we niet de hele tijd online hoeven zijn, want dat is wel mijn grootste afleiding.

CAR: Prikkels, prikkels. Ja.

FRA: Maar dat je gewoon continu wordt verwacht dat je creatief moet zijn, met een

oplossing.

CAR: Ja, en stil ook, in de natuur.

NYD: Waarschijnlijk hebben jullie het vuur bedacht!

FRA: Ja, dat!

NYD: En waarschijnlijk hebben ADHD’ers vuur, een wiel, en al dat soort dingen gewoon

bedacht!

CAR: Grote kans, ja.

ML: Waarom we nu zijn waar we zijn, dat komt door de ADHD’ers.

CAR: Ja, maar tegelijkertijd denk ik heel vaak, ik zou niet echt overleven in de natuur, omdat

ik niet zo goed mijn mond kan houden. Dus dat je de hele tijd lawaai aan het maken bent.

ML: Ooh, maar dan hebben ze een idee geschreeuwd, en de rest van de mensen voert het

idee uit, en de ADHD’er…

CAR: Hahaha, ja, sounds about right.

ML: ‘De ADHD’er’, hoor mij.

FRA: Ik heb wel, waar ik bijvoorbeeld niet goed in zou overleven, is bijvoorbeeld als ik in de

Tweede Wereldoorlog zou zitten, en ik zou iets moeten verzwijgen, bijvoorbeeld als ik

onderduikers heb - dan zou ik de eerste zijn die: ‘IK heb onderduikers, KIJK!’ Dus da’s ook

weer mijn probleem, weet je wel, omdat ik dan ZO graag dat wil vertellen. Dus ik kan

bijvoorbeeld niet zo goed een geheim bewaren, omdat dat ZO in mijn hoofd zit, als ik dan

daarna die persoon zie waar het over gaat, dat ik het gewoon kwijt moet. En dat is ook

frustrerend.

NYD: Is dit eigenlijk bekend, bekende ADHD’ers uit de geschiedenis? Eigenlijk een heel vet

onderwerp!

CAR: Ja, ik weet het niet!
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ML: OF zijn er mensen waarvan jullie dan vermoeden dat ze dat hadden en dat dat dan

helemaal niet…

FRA: Ohhh, ik heb daar een ADHD-blauwtje mee gelopen.

ML: Dat dat dan niet gediagnosticeerd is ofzo, maar dat jullie denken: ‘Jaaa, maar die, jaaa!’

FRA: Ik heb voor het boek, wilde ik eigenlijk met allemaal bekende mensen een interview

doen, ik heb Monica Geuze een mail gestuurd, en die mail werd wel besproken in haar vlog

met ‘ik heb NU toch een mail gekregen!’ Ik was ook veel te veroordelend. Zij gaat ELKE dag

opnieuw beginnen met het opruimen van haar huis. En elke dag krijgt ze er meer spullen bij.

ML: En jij denkt dan: heeey!

FRA: Ja, en er zijn wel meer dingen, weet je, dingen die zij niet helemaal alleen goed kan,

maar met een dreamteam weer wel. En daar had ik haar over gemaild, en haar

management, maar daar waren ze niet van gediend. Maar ik heb het ook bij Emma

Wortelboer gedaan, die zei ook: ‘Nee, dat heb ik niet.’ Maar de mooiste was dat meisje, hoe

heet ze ook alweer, die shorttrackster, Suzanne… Schulting! De NOS was daarover aan het

zeggen van - shorttrackster is ze gewoon, dus met schaatsen, en ze is volgens mij

wereldkampioen, of Olympisch kampioen. Nee, Olympisch zelfs, weet ik zeker - dat ze

ADHD had. En toen had ik haar management gemaild van: ‘ze heeft ADHD, dus mag ik haar

interviewen voor mijn boek?’ en die zeiden ‘Nee, ze heeft er nu geen tijd voor om mee te

werken.’ En ik heb ooit een keer met haar gewerkt, dus ik had haar zelf een berichtje

gestuurd, en zij zei ‘Maar ik heb helemaal geen ADHD hoor, Francien’ en toen dacht ik zooo,

dat is echt wel een belediging, he. Ja, en toen dacht ik ook, nee, Francien, jij moet effe, eh,

dit moet je niet doen. Je moet niet voor andere mensen gaan denken, want er zijn ook veel

mensen die zich ervoor schamen he, en die het niet…

CAR: Nou, dat is wel, want daar zat ik gelijk aan te denken, van ja, het wordt echt als een

soort handicap gezien. Of in ieder geval, als ik zeg dat ik het heb, is het toch altijd een soort

van ‘Awww!’ Maar ook ja, schaamte over het wel of niet hebben.

FRA: Het zit hem ook een beetje in afwijzing, vaak. Ik heb wel vaker nee te horen gekregen,

doordat ik soms iets anders doe of denk. Dat wordt dan niet geaccepteerd, of het is niet de

gangbare manier. En daardoor ga ik NOG weer meer andere manieren bedenken, dat je het

wel krijgt. Dus een beetje schaamte zit er ook in van: ja, ik heb het ooit wel eens zo

geprobeerd, maar het werd niet geaccepteerd. Dus ik heb er nu ook soms best veel moeite

mee, dat ik soms denk: als ik ECHT wil zijn wie ik ben, en wie ik voel dat ik ben… En

daarom schrijf ik ook boeken, want een boek oordeelt niet - dan schrijf ik gewoon wat ik voel.

Maar in dit boek was ik wel heel erg bezig met: wat vindt een ander daarvan? En dat is door

social media gekomen, terwijl als social media er niet was, was ik nog - ik denk dat ik een

beetje verdwaald was op een goeie manier, van het pad af was geraakt. Dus dit houdt me
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ook wel in het gareel, maar ik ben niet altijd helemaal mezelf meer. Want je gaat wel een

afgezwakte versie zijn van jezelf, omdat je al weet: ‘Oh, mensen gaan dit irritant vinden, als

ik het zo doe.’

NYD: Heb jij dat ook? Dit valt dan ook onder de verbloemtechnieken, waar je ook over

schrijft.

FRA: Ja, ik heb ook, laten we vooropstellen, ik heb ook wel een paar keer het nieuws

gehaald, nou, jullie ook - je weet hoe dat voelt, als je als hoge boom veel wind vangt. Ja, ik

wil dat niet meer. Ik kan dat helemaal niet meer aan, dat iedereen iets van me wil, en ik vind

het heel knap dat jullie dat doen, maar ik kan er wel jaloers op zijn. Dus als we het hebben

over Krabben van Milou enzo, dan denk ik van: ‘Godverdomme!’ Oh nee, ik mag niet

schelden. Dan denk ik wel zo: ‘Shit, dit had ik ook durven doen, en toch doe ik het niet.’

Daarom vind ik het soms ook prettig luisteren wel, dan denk ik: ‘Goh, het zijn gelukkig

andere mensen die nu tegenwoordig voor dit soort belangen opkomen.’ En ik doe het dan

niet. Dat vind ik wel ergens jammer van mezelf, maar ik vind het ook knap dat jullie het wel

doen. Want ik durf dit niet meer.

NYD: Terwijl je het zelf… Ja, ik zit met verbazing naar jou te kijken, omdat je je onwijs

uitspreekt, over de gevolgen van mensen die ongewenst jou naaktfoto’s doorsturen.

ML: Boek over geschreven, alles!

NYD: Heb je twee boeken over geschreven, dan schuif je gewoon bij een nationale talkshow

aan om daarover te praten.

ML: En wij noemen jouw naam ook altijd, als we het daarover hebben!

NYD: Ja, en toch vind je dat eh...

FRA: Ja, nee, maar dat vind ik zelf ook, daardoor ben ik dus niet meer mezelf. Ik ben ook

gestopt met influencer zijn, omdat ik dacht: ‘Ik leg iets op aan een ander, en misschien zit die

daar niet op te wachten,’ ik ben helemaal onzeker daarvan geworden. Dus ik heb ook echt

wel twee jaar dat ik dacht: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ En nou moet ik zeggen, ik ben iets beter als

ik gewoon weer, nou ja, met een boek, iets creëren, dat is meer voor mezelf, maar ik kan het

niet meer zo goed als ik het online doe. Ik WIL het ook niet meer. Dus als mensen

verwachten nu: ik MOET maar door blijven gaan met social, terwijl ik ben daar juist vanaf

gegaan omdat, het maakte me minder mezelf. We worden best soms ook eenheidsworsten

ervoor, he. Jullie zijn gelukkig een ander geluid daarin, maar als ik kijk naar de kinderen die

ik lesgeef op dit moment op de middelbare scholen, denk ik soms wel: ‘ohh, jullie zijn zo

bezig met elkaar, en hetzelfde willen zijn om maar niet uit die toon te vallen’, terwijl, het is zo

ontzettend fijn dat we al van kinds af aan anders hebben gedacht en ook anders waren, en

misschien daardoor wel irritant waren, of juist leuker. Maar we pasten ons in ieder geval niet

aan.
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NYD: Het ding is dus, je bent alleen maar irritant, het ‘irritant-label’ wordt alleen maar op je

geplakt, omdat je wordt vergeleken met iemand anders. Dus dat het irritant is, het is

natuurlijk heel raar dat we dat als irritant zien. Want het is gewoon een…

ML: Het is gewoon ‘anders-zijn’.

NYD: Ja!

ML: Het is je op een andere manier uiten, ja, en misschien wat meer in de space van

mensen? Dus wat meer aanwezig zijn, voor mensen ook?

NYD: Dat kan, dat hoeft niet.

FRA: Ja, ik kan ruimte innemen van een ander. Maar ik word wel eens, de laatste tijd, ook

door iemand als ‘manisch’ omschreven. Dacht ik: da’s niet waar, want al denk ik soms

manisch, en denk ik soms dat ik in 1 dag iets… Ik regel het wel! Als het moet, dan fix ik het.

Ik heb er alleen niet altijd zin in. Maar ik kan het wel. Dan vind ik het vervelend dat het als

manisch wordt bestempeld, dan denk ik ook: geef mij een hele dag allemaal manische

mensen om me heen, dan krijg ik de meest fantastische ideeën tot me, en zij gaan het wel

ondernemen. En of ze er nou komen of niet, maakt niet uit, ze doen het tenminste, in plaats

van dat saaie ‘ik doe het niet’.

NYD: We hadden net, kwamen al heel even die donkere gedachten voorbij, ook in

combinatie met de herfst. En ook serotonineniveau wat lager is. Dat noemde jij net ook al,

dat is 1 van de geluksstofjes, om het even heel simpel uit te leggen. Ja, hoe gaan jullie om

met die periodes?

FRA: Ik denk dat jij het eerst moet vertellen, want die van mij…

NYD: Als jullie daarover open over willen praten?

CAR: Uiteraard, ja. Eh… Het scheelt heel erg, voor mij, om te weten wat er aan de hand is.

Dus omdat ik weet: oh, dit is volgens mij even een slechte periode, of ik heb zo’n rijstwafel,

is echt een heel goed voorbeeld, namelijk. Als ik wakker word en er gebeurt iets, en ik ben

daar overstuur van. Dan weet ik al van: nu moet je vandaag niet jezelf gaan pushen om iets

te doen. En als ik dat wel ga doen, dan wordt het kut. En het gaat eigenlijk vooral om dus

leren luisteren naar je lijf en je hoofd. En daar iets mee doen, en accepteren dat sommige

dagen gewoon niet goed gaan. Maar tegelijkertijd is het ook, en dat besefte ik me eigenlijk

pas door het lezen van jouw boek… Dat overprikkelen, daar ben ik heel bekend mee, maar

ik had er nooit over nagedacht dat er ook onderprikkeling kan zijn. Want ik vind wel vaak

dingen echt saai, of niet interessant.

FRA: Ja, verveling is mijn dood.

CAR: Ja, ook dat, inderdaad, maar dat onderprikkeling, dat je daar helemaal… Daar word ik

het ‘flatst’ van, zeg maar. Dus dat je gewoon…

NYD: Kan je een voorbeeld daarvan noemen? Van een situatie waarin dat dan…?
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CAR: Corona!

NYD: Oh ja, tuurlijk, ja!

CAR: Er gebeurt niet heel veel. En mijn huis is nu wel echt helemaal goed en verschoven en

schoon, zeg maar. En nu is er gewoon, er is niet zo veel. Want het voorbeeld dat je gaf, van:

ik voel me niet feministisch als ik allemaal dingen ga kopen, maar soms voelt het bijna als

een soort junkengedrag, dat je denkt: ik moet een soort hit van een piekje hebben. Dus ik wil

iets, wat me een soort geluksgevoeletje geeft ofzo.

NYD: Kopen.

CAR: Dus ik wil iets doen, of iets kopen, of iets meemaken, of iets.

ML: Of iets eten! Haha.

CAR: Ja, of iets eten, weet je wel. En altijd als ik dat voel, dan weet ik van: oh ja, dat is

eigenlijk een beetje onderprikkeling. En ik heb gewoon soms een soort inputje nodig. En die

donkere…

FRA: Ja, wij zijn eigenlijk een soort van machientje, van vroeger, weet je wel, waar je

vroeger zo’n kaartje in stopte en dan kon je iets anders, kreeg je eruit, ofzo. Maar dat moet

bij mij continu gebeuren. Er moet input zijn. Maar als dat er niet is, ja… Met donkere

gedachtes is het gewoon: ik vind de dood gewoon ontzettend interessant. Altijd al gevonden.

En ik vind het leven soms te zwaar, de verantwoordelijkheden die er van me gevraagd

worden. En zeker als je volwassen bent. Als je jonger bent, dan kom je met bepaalde

gedragingen weg, als je dat laat zitten. Dat ik soms ook denk: ik heb hier geen zin in! Net

zoals het IKEA-moment: ik loop hiervan weg! Alleen met de dood kun je…

ML: Is vaak definitief!

FRA: Kun je niet meer teruglopen!

CAR: Ja, ja, ja, ja.

FRA: Maar aan de andere kant, ik denk ergens ook, er zit ook voor mij een ultieme soort van

rust. En als we het hebben over dood, en zelfmoord, moeten we altijd denken over de 113.

NYD: 113, ja, waar je naar toe kan als je dit soort gedachten hebt.

FRA: Ja. Maar ze uitspreken, en laten we ook - een normaal mens denkt ook over de dood

na, laten we dat ook even benadrukken, dat doet iedereen. Maar ja, ik weet niet, dit is wel

weer moeilijk, want nu, ik zit in een moment waar het hartstikke goed gaat he.

ML: Ik begon wat te vragen, sorry! Want, is de dood dan voor jou op een bepaalde manier

iets rustgevends, waarmee je jezelf dan… Wat een geruststellende gedachte is?

FRA: Ja, dat, maar ik vind mijn leven soms ook gewoon heel saai.

ML: Oke.

CAR: Ja, maar dat herken ik ook wel. Zeg maar dat eh…

FRA: Wij slaan aan op dingen.
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CAR: Ja, en als zeg maar je leven, zeker in een tijd als corona, alleen nog maar bestaat

uit… Ik vind elke dag de afwas doen sowieso al een raar concept, dat dat moet, weet je wel.

En elke dag eten vind ik ook raar, in principe. En als je daar goed over nadenkt, is het ook

raar. Je hebt echt veel input nodig, je lijf, zeg maar. Dus, maar dat dat elke dag moet, vind ik

ZO saai! En stom! En dan van aah, WEER boodschappen doen! Weet je hoe vaak ik al

appels heb gehaald dit jaar? Echt vaak! En dat is gewoon, dat irriteert me dan enorm, en dat

concept, van alles is hetzelfde, dat kan me heel erg storen. En qua donkere gedachten, kan

ik soms… Dat uit zich dan bij mij gewoon een beetje in ‘GRMPF’ op de bank zitten.

FRA: En dus niks doen, zelfs verlamd daardoor raken!

CAR: Ja, of gewoon een soort van, in 1 keer een YouTube-serie vinden die ik heel vet vind,

en dan gewoon dat 20 uur achter elkaar kijken, en dan is het op, en dan vind je dat weer kut.

Dus ja, dat…

NYD: En wat ik hier ook interessant aan vind, is dat je zegt, aan de ene kant, van structuur is

belangrijk, en aan de andere kant is het fucking saai om elke keer hetzelfde te doen! Dat lijkt

me lastig!

CAR: Ja. Is heel lastig, want je hebt de hele tijd…

NYD: Het is niet dat je dus geniet van die structuur, eigenlijk. Het maakt het leven...

FRA: Nou, het is heel moeilijk om die structuur te maintainen, dat kost ons alle energie, zit

vaak in die structuur maintainen, die voor jullie, of voor andere mensen, vaak zo normaal en

makkelijk doorloopbaar is. En als je tegen mij zegt: zet me voor 400 man en ga spreken,

denk ik: YES. Daar ga ik, dat vind ik nou makkelijk. Maar een briefje op de post doen? Als ik

dan nu tegen mensen zeg van ‘joh, als je mijn boek wil, en je wilt dat ik er in teken voor je,

stuur me maar een DM, dan bestel je hem via mij’, dan moet ik iets op de post gaan doen!

Dat vind ik het allervervelendst! Maar als het dan lukt ben ik heel blij, maar gewoon, een

postzegel vinden, een brievenbus… Ik krijg daar gewoon helemaal…

NYD: Gewoon al die stappen weer helemaal vinden.

CAR: Ja, en dat zijn allemaal stappen die gewoon… Ik ben heel benieuwd wat het bij jou…

FRA: Het moet altijd logisch zijn, gewoon, en anders kunnen!

CAR: Ja, dat. Ik moet de choreografie van alles onthouden, zeg maar.

FRA: Haha, ja! Mooi gevonden.

CAR: En dat is heel ingewikkeld. Elke dag eten is voor MIJ heel abnormaal. En niet in de zin

van - ik begrijp dat ik eten nodig heb, en het is niet zo dat ik niet wil eten, maar het is een

choreografie die ik echt moet onthouden. En waarbij mijn hersens zo werken, dat elke stap

wordt benoemd in mijn hoofd. Ik pak dit. Ik smeer dit. En het is niet letterlijk, maar op de

achtergrond is het wel - als ik dat niet doe, dan weet ik niet hoe het werkt.
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FRA: Ja, of we zijn off. Als 1 van de ingrediënten er niet is. Dan kunnen we zo in 1 keer

denken: ik stop ermee, ik ga, het eten kon niet, laat maar.

ML: Maar geniet je er dan wel of niet van, van eten? Of…

FRA: Als iemand anders het doet. Haha.

CAR: Nee, ja. Ja, dat, maar ik vind eten heel leuk, maar ik vind gewoon elke dag dezelfde

choreografie uitvoeren die niet blijft plakken en waar ik ook absoluut de… Ik snap het nut,

maar ik VOEL het niet. En ik vind het gewoon raar. En dat is heel vervelend om elke dag

mee bezig te moeten zijn. Dus ik heb een soort aversie ontwikkeld tegen alle dingen die

moeten.

NYD: De dagelijkse sleur.

CAR: Ja, en niet zozeer omdat… ik begrijp als mens dat je eten nodig hebt, het is ook niet

zo dat ik liever iets anders doe, of dat ik het liever anders doe.

ML: Maar ik zit nu ook een beetje te denken aan dat spul dat dan uitgevonden is voor…

NYD: Soylent, ofzo.

ML: Ja, soylent, dat is dan zo’n drankje waar dan alles in zit en wat je dan kan drinken en

dan hoef je niet te eten.

NYD: Gewoon alle vitaminen binnenhalen.

FRA: Ja, grappig, en dan houden we dus tijd over, en dan zou je zeggen: dan gaan we die

tijd anders invullen. Maar dat doen we dan ook weer niet.

CAR: Nee, dan ga ik, dan… Nee. Nee, nee. Zeker niet. Nee.

NYD: Enne… relaties en seks.

ML: GO!

NYD: Nee wacht, dat is een beetje een rare combinatie, misschien. Eerst relaties. Is dat iets

wat werkt, wat lukt, is dat ingewikkeld?

CAR: Nou, wat best wel ingewikkeld is in general met relaties, is dat mensen heel… Je

maakt om de haverklap vaak nieuwe vrienden, zeg maar, mensen zijn heeeel erg snel een

soort van opgewarmd naar je.

FRA: Best snel een klik, ja.

CAR: Alleen die emoties gaan allemaal met horten en stoten, dus het is elke keer helemaal

aan, of helemaal uit. En dat volgt elkaar best wel snel op. En ik heb echt ontelbare soort van

functioneringsgesprekken gehad, heel vaak, weet je wel, met mensen in je leven. Die vinden

het heel leuk dat je dan een soort van… Er gebeurt altijd iets spannends, en het is altijd heel

gezellig.

FRA: Het is nooit saai, ja.

CAR: Er is altijd actie. Maar ‘je bent wel heel onstuimig’, of ‘ik weet niet zo goed waar ik aan

toe ben, met jou, en ik weet niet zo goed dit’, en dan…
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NYD: Ik herken me hier zo in, omdat ik dus aan de andere kant heb gezeten. Ik heb een

vriend gehad die ADHD had, en ik zeg ook heel vaak van: dat was een vriendje waar ik

gewoon echt ZOveel grappige, leuke, rare shit mee heb gedaan, maar waarmee het dus niet

werkte. Maar ik herken dus mega wat je zegt van: alle kanten op, woohooo, maar

tegelijkertijd ook heel lastig.

CAR: Ook naar beneden. Ja. Ook naar beneden.

NYD: Ook heel erg naar beneden, ja. Echt heftige, rare dingen meegemaakt.

CAR: Ja, en gewoon dus een soort van echt overstuur kunnen zijn omdat er geen rijstwafel

is maar wel brood. En dat zijn gewoon dingen die ingewikkeld zijn, als je in wat voor relatie

dan ook zit. Er zijn mensen die daar over het algemeen naar mij toe of geen moeite mee

hebben, of wel moeite mee hebben. Nou, nee, dat kan ik beter anders zeggen. Die daar

beter mee om kunnen gaan dan de ander.

FRA: Ik denk dat het heel erg in je waarde laten is, dat moet je in elke relatie doen. En wat

men bij een ADHD’er soms probeert te doen in een relatie, is toch proberen daar normale

mensen van te maken.

CAR: Ja, ja, ja.

FRA: En dan haal je iemand uit zijn waarde. Maar ik snap het wel ook, van die andere kant.

Het is voor die ander ook niet altijd makkelijk, laten we dat ook even vooropstellen. Maar ik

heb wel vijf hele goede relaties gehad, eentje van acht jaar, twee van vijf, nog eentje van

drie, en nou, ik ga er nu waarschijnlijk weer een in.

ML: Ja, waarschijnlijk.

NYD: It’s happening!

FRA: It’s happening, mensen.

CAR: Waarschijnlijk, ligt er een beetje aan hoeveel hulp je krijgt.

FRA: Het is wel, het is hard werken ofzo, maar de fijnste relatie die ik eigenlijk heb gehad is

dus - er zijn er twee trouwens, eentje van acht jaar waarin ik niet wist dat ik het had, en die

liet me gewoon volledig mezelf zijn, en die zei gewoon als het echt niet ging: ‘Ja, volgens mij

gaat het niet, maar jij wilt nu niet praten, dus als je er wel over wilt praten, dan kom je

vanzelf,’ en dan kwam ik op een gegeven moment wel, na drie weken. En ik heb er eentje

gehad die wel echt, daar was ik DOLverliefd op, ik noem hem Nikeyboy in mijn boek, echt

een hele leuke vent, heel veel structuur, elke week hetzelfde deed-ie, naar de kapper, naar

zijn ouders, echt een leuke vent. Maar hij trok het niet dat ik het acht keer goed deed,

bijvoorbeeld een bed opmaken, en van die tien keer dan in totaal twee keer niet. Dan zei hij:

‘Ik HEB je toch uitgelegd hoe het moet, waarom nu dan niet?’ En dan dacht ik ja, omdat dat

dus zo moeilijk is. Ik weet wel hoe het werkt, maar soms is het ook gewoon saai. Of dan ben

ik het vergeten, heb ik er gewoon geen zin in. Dus dat is er weer lastig aan, maar ik date de
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laatste tijd wel liever met ADHD’ers, of ADD’ers, omdat ze me beter begrijpen, maar ik had

een relatie - mijn laatste relatie, was met een ADD’er. En dat was ook 1 van mijn beste

relaties ooit, maar met hem kon ik niet naar de toekomst kijken. Het woord kinderen,

gezamenlijke rekening: hij kon niet verder kijken dan 1 dag. En dat lukte mij ook niet altijd,

maar tegenwoordig wel. En ik weet ook wel hoe ik er kom. Dus ik zoek nu wel bijvoorbeeld,

degene waar ik nu mee aan het daten ben, die heeft gewoon ADHD en we zijn beiden, gaan

we 1 kant op, maar die is weer heel goed in bepaalde structuur, of die vergeet alles, en daar

ben ik dan weer heel goed in. Ik vergeet nooit wat, en ik haat het als ik mijn spullen kwijt

ben. Maar het is net voor iedereen anders, en ik ben weer heel erg, soms een beetje lui, of

dan doe ik niks, zegt hij: ‘Hey, ga jij ook nog effe wat doen of hoe zit dat?’ Dan denk ik: oh,

heb ik NET even nodig. Lekker een schop onder mijn kont.

NYD: Oh ja.

ML: Ja, dus dan vullen jullie in je ADHD ook gewoon heel erg elkaar aan.

FRA: Elkaar aan! En mijn zegen gaat hopelijk misschien wel zijn, en daar kan ik nu nog niks

over zeggen, is dat je ooit kinderen hebt en dat daar ook een structuur in zit. Alleen ik moet

er wel vanuit gaan dat het ook een kindje met ADHD wordt. En dat vind ik helemaal niet erg,

vind ik ook heel leuk, ik kijk wel uit naar ook weer dat normale leven. Maar daar zit ook wel

weer dat ik denk: straks zit ik inderdaad wel ooit aan een kind vast en dan kan ik niks doen,

ofzo. Dat is ook wel weer mijn angst.

NYD: Ja, maar het is wel, voor mensen die nu moeder zijn en luisteren en denken: ‘Jezus,

daar doet ze makkelijk over,’ dat is niet zo. Want in jouw boek omschrijf je dat dat echt een

heel groot ding in jouw hoofd is, waar je ook echt actief over gaat praten met mensen, van:

is dit een goed idee? Zou het mij lukken?

FRA: Ja, ik heb heel erg lang gedacht dat ik het niet kan.

NYD: Ja, maar het is dus niet zo dat jij denkt van: ‘Oh, effe kinderen en dan is alles…’

FRA: Oh, nee, nee, nee. In mijn boek ga ik daar uitgebreid op in.

NYD: Ja, precies.

FRA: Het is misschien wel het grootste hoofdstuk ook, ik ben echt ook wel in het ziekenhuis

geweest voor, he, daar is een pop-poli voor, waar je gaat… Eigenlijk wat jij omschrijft, bij

jouw diagnose, dat krijg je dan met als je een kind wil, is het handig, en laten we wel zijn, als

ik ooit zwanger kan en mag zijn, als er hormonen in je komen, wat doet dat dan? Daar gaan

we het volgens mij zo ook nog met jou over hebben, want daar heb ik helemaal niet naar

gekeken. Ja, ik reageer nu soms al raar op dingen qua gevoelens. Maar als ik DAN donkere

gedachtes heb, is het wel even wat heftiger, want dan kan je niet denken… Of ja tenminste,

als je dan denkt: ik wil dood, zit er ook nog een ander iets in je, weet je wel. Dus nee, de

nuances daarin zijn echt - de lijn is dun, en het is ook wel echt mijn angst, ja, en ik heb ook
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gedacht: ik kan dit misschien wel helemaal niet. Want een kind is ongoing, het is niet iets

waar je van weg kan lopen als…

NYD: Het is geen IKEA-moment.

FRA: Het is absoluut geen IKEA-moment.

NYD: Dat kan niet, nee.

CAR: Nee, en het is gewoon vooral heel veel eh, ZOveel prikkels, zeg maar gewoon van de

verantwoordelijkheid, en het kindje zelf, dat het supervermoeiend is. Ik ben eerder een soort

van bang dat je dan niet alles kan geven, omdat je gewoon moe bent, van alles wat erbij

komt kijken. Bij de stappen die voor jezelf soms al heel moeilijk zijn.

FRA: Ja. Ik neem dan gewoon een gezinsmanager in de hand, denk ik.

CAR: Je neemt gewoon een gezinsmanager! Een nanny, of? Hahaha.

FRA: Iemand die een beetje bijsturing geeft. Ja, iemand die je gewoon een beetje helpt. Dat

kan ook je relatie zijn.

CAR: Ja, als je dat kan betalen, is het wel heel chill, toch?

FRA: Nou, ik weet niet of ik het kan betalen. Maar het is meer gewoon, ik weet wel 1 ding

heel goed, ik ben hartstikke goed met kinderen en kinderen zijn goed met mij. Dus daar ben

ik helemaal niet bang voor. Het zit hem vooral in de verantwoordelijkheid die het heeft, en

dat je dat dan moet doen, dat je je kind moet inschrijven voor de basisschool.

CAR: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met relaties. Ik heb met kinderen, ik

kan heel goed met kinderen. Omdat ik fun ben, zeg maar. Maar dan, als het gaat over: je

moet een duidelijke structuur, en je moet streng zijn met dingen, dat is gewoon niet…

ML: Ja, dat vind jij dan weer saai, ook!

CAR: Ja, saai, of gewoon niet mee bezig. Omdat je gewoon zelf niet inziet dat iets misschien

niet een goed idee is om te doen. En ik ben soms echt wel een beetje angstig voor als je dat

hebt, omdat mensen ZO vaak iets op te merken hebben over: ‘Ja, dat is heel leuk, allemaal

fun, MAAR…’ En dan krijg je inderdaad allemaal van die normaal-regels, van ‘je moet zus, je

moet zo’ en ‘waarom ben je nooit zo’ en ‘waarom doe je niet zus’. En om dan in die context

ook nog de verantwoordelijkheid voor een kind erbij te hebben, ik vind dat echt een

overweldigende gedachte af en toe, ja.

NYD: Overwhelming.

CAR: Pffff, ah, ik weet niet of ik dat wel KAN.

NYD: Ja… En, seks?

CAR: Ja, ik heb daar nooit echt een soort van over nagedacht, over veel dingen van ADHD

niet echt nagedacht, maar ik zat vanochtend - ik heb je boek niet helemaal uitgelezen, maar

ik zat vanochtend door het seks-gedeelte heen te bladeren en toen dacht ik: ‘Oh ja, ik

herken dit wel ook heel erg,’ van: ik vind het heel leuk, maar net als met alles wat leuk is, is
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het met horten en stoten. Ik kan er helemaal ingaan, maar dan kan ik er ook in een keer

weer helemaal uit zijn en denken: ‘Oh ja, ik moet de was nog doen.’

NYD: Ja, ja ja ja.

CAR: Of: ‘Ik heb geen zin meer. Ik wil even wat anders doen.’

FRA: Ja, ik heb gewoon meer, je legt me stil, en ik lig niet zo vaak stil. Als ik stil lig, slaap ik,

maar met seks kan je moeilijk gaan slapen. Dus dan komt in een keer die to-do-list, of ik

hoor een geluid, of ik ben afgeleid door… Ik word bijvoorbeeld heel erg afgeleid door geur,

als iets stinkt of iets, of het ruikt - dan neemt dat alles over, maar het zet ook alles gelijk uit.

Maar dan moet je nog soms - nou ja, het moet niet, maar dan ga je wel uit netheid door

bijvoorbeeld en dat vind ik dan jammer van mezelf…

ML: Uit netheid, haha!

FRA: Dan zegt ie van - en ik heb laatst gewoon met die jongen waar ik nu mee aan het

daten ben, dat ging gewoon een beetje zo: daar had ik de eerste keer seks mee, en het

enige wat ik de hele tijd dacht is, ik ging er al vanuit: dit wordt niks. Als zijnde: deze gast

gaat echt niet begrijpen hoe mijn lichaam werkt. En hij was dingen aan het doen, ik dacht

helemaal: nou, he?! En ik zat de hele tijd hardop te praten, en dat hoor je met seks niet per

se te doen.

ML: Nou ja…

FRA: Het is fijn als je praat, maar je moet op een gegeven moment ook even stil zijn. En

toen dacht ik echt ‘Oh, Francien,’ ik dacht de hele tijd ‘HE?!’

NYD: In positieve zin ‘HE?!’ of…?

FRA: Ja, nee, echt in positieve zin!

NYD: Dat je dacht van ‘He, hij weet de juiste plekken te…’

FRA: Hij neemt de tijd voor me, en ik moet even helemaal wennen, ik vind mezelf redelijk

goed in seks als ik het voor een ander doe, maar ik ben niet gewend dat een ander het bij

mij op die manier zo doet. En dat heeft niks te maken met die personen die dat hebben

gedaan in het verleden. Ik heb zelf gewoon dat ik denk: ‘ik doe het wel,’ dan is mijn hoofd

bezig, ik ben bezig. Maar als ik dan dus zelf stil moet liggen heb ik daar zoveel moeite mee,

omdat er dus van alles door me heen gaat. En dat kan ik vaak niet aan. Dus dan ben ik

liever met de seks zelf redelijk beweeglijk.

NYD: Jij bent liever de gever.

FRA: Absoluut. Maar dat hoort niet altijd, want je mag ook absoluut gaan ontvangen. Maar

dat heeft wel echt even een tijd gekost, en ik ben echt - ik heb denk ik tot mijn 24e wel

gedacht dat ik aseksueel was zelfs, omdat: ik voelde niks. Want ik liet dat hele voorspel aan

me voorbij gaan, ik ging er gelijk op, bij wijze van, ik was gelijk met die andere persoon

bezig. En dat vind ik ook wel een beetje… Ook als iemand daar beneden zit, dan denk ik
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soms: ‘Ja, ik heb je eigenlijk hier nodig,’ want anders dan zie ik veel te veel, of ik neem veel

te veel waar.

NYD: Ja, dus je moet die prikkel even terug?

FRA: Ja, maar soms denk ik ook, ik ga wel gewoon porno kijken terwijl die persoon - want

dan is gewoon dat hoofd ook gelijk, dan is alles gelijk soort van in 1 lijn. Maar dat is ook

weer zo raar, om te zeggen ‘ik ga nu even porno kijken’.

CAR: Hahaha, anders ben ik afgeleid.

NYD: Maar dit is wel interessant, want eigenlijk, jij hebt dus wel ideeën erover, maar jouw

idee van wat seks zou moeten zijn, belemmert jou misschien een beetje. Want je zegt net

van: ‘Nou, ik ben eigenlijk gewoon aan het praten, maar dat hoort niet’, ‘ik zou porno, maar

dat hoort niet,’ dus dat je eigenlijk heel erg aan het…

FRA: Ja, je bent jezelf continu - want wij zijn gewend aan dat we continu feedback krijgen

van andere mensen, want we doen iets anders, dus dat is waarneembaar, andere mensen

hebben daar iets van te vinden, maar dat zijn we zelf ook continu aan het doen. Er is

niemand zo goed - ik denk bijna, als je iets van een psychische aandoening hebt, dat zijn de

mensen die zichzelf het allerbeste kennen, ook al is dat voor de andere mensen vaak raar of

niet waarneembaar. Maar ik ken mezelf ZO goed, alleen ja, soms moet iemand daar ook wel

even in inbreken en zeggen ‘Nou, he, het hoeft even niet he! Gewoon even genieten!’ Maar

dat lukt me niet altijd. Omdat je altijd ook bezig bent, in mijn geval, ik ben heel gevoelig voor

sfeer, en seks draait om sfeer. Dus ik ben altijd bezig met dat alles in de juiste mood is,

vooral voor die andere persoon. En dan vergeet je jezelf zo gauw.

ML: En kan je dan wel, als jij dan denkt: ‘oké, ik zou wel porno willen kijken,’ of ‘ik wil hardop

praten,’ praat je daar dan over met je partner, kan je dat zeggen?

FRA: Ja, dat doe ik tegenwoordig wel, maar het ligt er ook wel aan met wie je bent, hoor. Er

zijn ook genoeg mensen die dat echt niet waarderen. Het is net zoals, ik denk uiteindelijk

soms ook wel eens: oh ja, ik val misschien niet eens per se op een man, maar ik kan ook op

een vrouw vallen, omdat ik een gevoelsmens ben. Maar ik ben dan wel weer bang voor - ik

heb nog nooit met een vrouw gezoend, of iets met seks. Dan denk ik, eigenlijk ben ik daar

toch heel benieuwd soms naar, maar dat durf ik niet, ofzo. Want dan denk ik weer ‘neeee,

Francien, veel te ingewikkeld, dan ben je daar weer straks mee bezig, met hoe het werkt,

dan zit je daar hardop in’, en dat kan ik dus niet toelaten, dus ik denk ook wel: ‘ik hoor wel

gewoon bij een man, dat is duidelijk, ja?’ Terwijl, dat gaat nergens over.

NYD: Ook gewoon puur om het simpeler te maken. Om je hoofd leger te krijgen. Dan maar

gewoon het heteroseksuele hokje.
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FRA: Haha, ja, bijna wel! Terwijl ik soms ook denk goh, het zou ook wel eens fijn zijn als je

met een vrouw bent want die snapt het daar beter, weet je, die weet hoe het werkt. Dat is

ook wel een beetje hilarisch eraan.

NYD: Carly.

CAR: Of ik dat ook zo voel. (Iedereen lacht.)

NYD: Ja, dat hokjes, bijvoorbeeld, of dat je denkt van oh, mijn hoofd is overal, en ik kan me

niet goed focussen, en ik durf eigenlijk mijn plezier niet goed…

FRA: Ja, te nemen.

CAR: Nouuu, ja. Wat er vooral zeg maar in zit is ook dat simpeler maken, dat herken ik heel

erg. Van oh, laat ik het gewoon simpel houden. Maar dat heeft voor mij niet echt een

reflectie op in welk hokje ik wil zitten, of me prettig voel. Maar dat continu eigenlijk hele

kleine opmerkingen krijgen, aan de lopende band, over alles wat anders is, is gewoon heel

heftig. En seks is zo intiem en kwetsbaar, en dan, als het inderdaad ‘niet normaal is’ om te

praten of niet normaal is dat je heel snel aan de was denkt, of er niet bij bent, is niet heel

ontspannen. En in general denk ik van ja, sommige mensen kunnen je het gevoel geven dat

het allemaal gewoon prima is, en andere mensen wat minder.

FRA: Daar ben ik dus weer heel gevoelig voor, dat voel je dus ook.

CAR: Ja, dat voel je heel snel. En heel snel, ik denk inderdaad dat het bij ADHD, volgens mij

zegt Cathelijne dat in jouw boek ook, dat het een soort van - nou ja, kenmerk wil ik het

eigenlijk niet noemen, maar dat het opmerkelijk is dat dat bij veel ADHD’ers zo is, is dat je

heel snel gevoelsmatig afgestemd bent, dat je weet wat de situatie is.

NYD: Wat de situatie is he, dat je het aanvoelt.

CAR: En dat als het dus…

FRA: Ja, ik kan niet liegen van mezelf. Soms wil ik heel graag in een bepaalde relatie met

iemand zijn, en daar seks mee hebben. Maar mijn hoofd en lichaam voelt aan alles al: nee,

dit is niet de persoon, bij wijze van.

CAR: Ja, en dan toch doen.

FRA: En het toch doen.

CAR: Toch doen, toch spijt van hebben.

FRA: En dan HOOP ik het wel, maar ik kan ook nooit in een relatie uiteindelijk blijven wat

gevoelsmatig niet klopt. Want uiteindelijk, mijn gevoel, na een bepaald verloop van tijd, gaat

spreken. En vaak is het eigenlijk bij seks het eerst waarneembaar, want dan word ik gewoon

niet opgewonden van die persoon. Dus het is ook wel: mijn lichaam liegt niet. Dat is ook het

fijne van aanvoelen en de situatie gelijk weten in te schatten. Alleen ja…

ML: Dan moet je het wel serieus nemen daarna dus.
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CAR: Maar het is wel dat zeg maar dat ‘normale’, daar snijd je eigenlijk iets aan wat het

allergrootste probleem is, voor mij in ieder geval. Van: ‘Oh ja, het is niet normaal. Dit is niet

normaal. Dat is niet normaal. Zus is niet normaal. Niks is normaal.’ En dat maakt eigenlijk

alles complex.

FRA: Ja, maar ik heb wel besloten - of tenminste, wat ik de laatste tijd heel erg heb, is: ik

omring me veel met mensen die ook een beetje denken zoals ik. Die ook de hele tijd

zeggen: Ik wil ook graag dat hele saaie leven, noem ik het nu maar even, maar dat is het

niet. Huisje, boompje, beestje, terwijl die dan zegt: ja, maar dan heb ik alledrie en dan zeg ik:

dat is ook saai, he? Soms gebeuren er hele rare, ingrijpende dingen, maar dan zegt-ie ‘dan

gebeurt er tenminste wat,’ en dat is met seks ook, de ene keer lach ik me helemaal dubbel,

maar dat moet iemand anders wel kunnen waarderen. Of ik ben er gewoon in 1 keer

helemaal klaar mee. Het is een beetje de scheidslijn, ook daar weer, onderprikkeling en

overprikkeling, het is zo dun. Het is zo dun. En met seks is dat heel goed waarneembaar

gewoon.

ML: Dus het is eigenlijk een heel handig iets om conclusies uit te trekken voor jezelf

misschien.

CAR: Ja, je moet je laten penetreren en dan weet je wat er aan de hand is. (Iedereen lacht.)

ML: Lekker. Heel grappig.

NYD: En dan de menstruatiecyclus. Francien, jij schrijft daar niet over. Is dat bewust, of is

het gewoon niet iets wat in je opgekomen is, of…?

FRA: Nou, ik ben toevallig ook nu ongesteld, en ik denk dan elke keer…

NYD: Ik ook! En Marie-Lotte ook!

FRA: Neeee!

ML: NIET! Zijn we allemaal ongesteld? Nouuu!

NYD: Zet het menstruatie-alarm maar aaaan, mensen! Piewiewiewiew! (Iedereen lacht.)

FRA: Haha, maar, maar, maar, nee. Het grappige is, ik heb de afgelopen - ik had nooit echt

last gehad naar mijn idee van mijn menstruatie, tot afgelopen jaar ofzo. Het is echt, nou,

bizar pijnlijk allemaal, dat ik denk GOD wanneer zijn we er vanaf, maar ja, goed he, het hoort

erbij.

CAR: Lichamelijk?

FRA: Ja, maar ik weet niet of het iets met m’n ADHD, het is gewoon een dag, twee dagen

voordat ik ongesteld word, tegenwoordig ben ik gewoon - ik ben echt geen chagrijnig

persoon, gewoon niet. Maar dan moet je me echt niet hebben, hoor.

NYD: PMS.
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FRA: Dan kom ik ook gewoon naar beneden en zeg ik echt - ik woon nu nog samen met

mijn broertje in huis, zeg ik: ‘Ja, ik ga je nu echt snauwen jongen!’ Dat heb ik alleen maar.

Ja, ik weet niet, volgens mij gaan we het hierover hebben dat jij eh…

NYD: Ja, ik ben heel benieuwd bij Carly, ja, want wij kwamen hier dus achter dat jij ADHD

hebt, omdat jij dus zei van: ‘Ja, mijn medicatie in combinatie met mijn cyclus, dat is, daar

gebeuren dingen.’

CAR: Ja. En toen ik bij de diagnose met de verpleegster - die vroeg: ‘Wil je meedoen aan

een onderzoek voor vrouwen met ADHD in combinatie met hun cyclus,’ al dan niet in

combinatie met medicatie, dat weet ik even niet meer. En toen dacht ik voor het eerst: OH!

Huh, heeft dat dan invloed op elkaar? Maar daar wordt dus nog onderzoek naar gedaan.

Dus dat antwoord dat weet ik niet.

NYD: Ja, er is weinig onderzoek op vrouwen en ADHD sowieso, ja, in general al, en dan

over die cyclus specifiek…

ML: Weten we sowieso niet veel over. Of tenminste, daar is echt veel achterstallige kennis.

CAR: Zooo. En dat ik me de laatste tijd ook steeds vaker realiseer van: ik heb het gewoon

met niemand vaak daarover.

ML + NYD: Nee!

ML: Precies, ja.

FRA: Ja, ik weet dat ooit Sophie, volgens mij, Sophie Hilbrand, wilde een programma maken

met wat doen hormonen, en wat doet de cyclus, met een vrouw? Dus dat, ik weet niet, dat

was een beetje in lijn met de mentale kreukels, dat programma. Dat heeft ze toen niet

gedaan, terwijl ik dacht…

ML: Dat is echt ZO waar we met zijn allen op zitten te wachten.

FRA: DIT programma, daar gaat de helft van Nederland iets aan hebben. Dit is gewoon…

Vertel het ons, alsjeblieft, want het lichaam, ja, als je je er niet van bewust bent, dan kun je

er ook niet naar handelen. Maar ik denk dat als je er meer over weet, ja, ik lees me er niet

over in, totaal ook niet, mijn interesse ligt er dan weer op zich niet.

NYD: Wij hebben er een boek over vertaald!

FRA: Ja, dat weet ik, jullie hebben, jaaa, de…

ML: Cyclus-strategie.

FRA: Ja, dus ik kan er niet zoveel over zeggen, maar ik denk uiteindelijk, het bepaalt heel

veel, want ik bedoel…

CAR: Ja, ik heb het er donkere-gedachten-technisch heeeel zwaar mee. En dus ook

afhankelijk van - ik heb allerlei verschillende soorten: koperspiraaltje, hormoonspiraaltje, de

pil, wat ik per definitie al heftig vind omdat ik langer MET - hoe noem je dat eigenlijk, ik kan

even niet op het woord komen. Niet een voorbehoedsmiddel, maar een…
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NYD: Anticonceptie, ja?

CAR: Anticonceptie! Ja. En dat voor mij een koperspiraaltje het allerbeste werkt, omdat er

dus geen hormonen in zitten en die hormonen die nekken me totaal daarin. Maar ik heb dus,

mijn cyclus is elke keer anders. Maar wat er vooral gebeurt, altijd eigenlijk, en dan met name

in aanloop er naar toe, dus PMS denk ik, is: dan wordt het echt heeeel duister allemaal. En

dan niet zozeer van ‘ik wil niet meer’, maar wel een soort van ‘pfff’

FRA: Ja, futloos een beetje, bijna.

CAR: Ja, een soort van, pfff, ELKE dag hetzelfde, en het is allemaal gewoon stom, alles is

stom. Dat varieert heel erg, maar mijn ADHD omschrijft zich voor mij eigenlijk het beste als:

mijn hersens hebben een bepaald volume, en die staan gewoon soms te hard. En eigenlijk

is met mijn menstruatie mijn weerstand heel laag, mijn mentale weerstand eigenlijk, dus dan

word ik een beetje moeier. En dan gaat dus ook de aandacht weg van dat het volume van

mijn hersens te controleren valt. En dan kan dat weer een beetje zijn gang gaan, en dan heb

ik er mentaal gewoon superveel last van. En daar had ik het over met de verpleegkundige,

en die zei toen tegen mij van: ‘Nou, dan moet je B12 erbij slikken,’ daar had ik het

vervolgens met de huisarts over en die zei: ‘Nou, dat is onzin, want je hebt gewoon een

goeie B12-waarde.

NYD: Dat was al getest bij jou, en dat was gewoon goed?

CAR: Ja, het was getest, en sterker nog is het niet goed om extra B12 te slikken, dus dat

moet je niet gewoon zomaar doen. En niemand kon mij een antwoord geven over wat dat

nou precies is, en wat dan handig is of niet. Het enige tot nu toe wat helpt is dan gewoon:

‘Oh ja, ik heb gewoon een paar dagen in de maand, dan ben ik gewoon niet zo leuk.’

NYD: Ja, het weten, dat helpt.

ML: Ja, ik heb dat ook. Ja. En dat weten alleen al kan dan in ieder geval je de houvast

geven om er dan maar doorheen te komen, want je weet wat er aan de hand is. En je weet

ook dat het weer overgaat, ook al voelt het op dat moment heel erg alsof het nooit meer

overgaat.

CAR: Dat. En dat je denkt nou ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik me ooit beter heb

gevoeld. Maar wat vooral heel heftig is, is wat ik heel eng vind aan dat mijn hersens dus ‘te

hard staan’ af en toe, dat volume, is, ik heb er minder controle over, dus dan neemt het weer

iets meer de overhand. Dat mijn ADHD-hersens eigenlijk gewoon doen wat ze doen, weet je

wel. Dan wordt alles moeilijker te controleren, dus ik ben dan iets meer een soort slachtoffer

van mijn hersenen, op bepaalde momenten in mijn cyclus, omdat dan mijn hersenweerstand

lager is. En dat is gewoon best wel zwaar.

NYD: Ja. Ik las erover dat als je dus lagere oestrogeenlevels hebt, dat dan je

ADHD-symptomen toenemen.
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CAR: Makes sense, ja.

NYD: En na je ovulatie zakt je oestrogeen, dus dat is richting je PMS, dat je zwaardere

gevoelens hebt. Maar hier is dus eigenlijk nog te weinig over bekend. Want als je dit zou

weten, misschien kan je oestrogeen extra..? Ik weet niet hoor, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook

geen arts, maar…

FRA: Nou, ik zou graag op school…

NYD: Er zou gewoon ECHT meer informatie over... Het is medisch seksisme, dat dit nog niet

duidelijk genoeg is. Want het legt jouw leven een aantal dagen in de maand…

CAR: Plat.

NYD: Ja! Plat, eigenlijk.

ML: Als dat elke maand is, is dat veel.

NYD + CAR: Ja!

FRA: Maar dus dit is een beetje hetzelfde namelijk, überhaupt vind ik dat er voor dit soort

dingen alsjeblieft gewoon, ook al is dit best wel fysiek, mentale ziekmelddag moet zijn.

Waarop je niet hoeft te zeggen wat er is.

NYD: Ja, daar schrijf jij ook over. Ja, goeie!

FRA: Waarin je zegt van, ja, het GAAT gewoon even niet, dus ik moet nu even gewoon, het

enige wat ik nu moet doen is in bed liggen, een boek lezen of iets bekijken wat me leuk lijkt.

Dat is er niet, maar ik vind eigenlijk dat het er wel moet zijn, zeker op middelbare scholen

bijvoorbeeld ook. Weet je, dat heeft niks te maken, niet eens, met wat wij hebben, maar het

feit dat je maar continu een bepaalde druk hebt, je gaat ermee naar bed en je staat ermee

op, wat andere mensen doen, ja - er zijn nog nooit zoveel kinderen depressief geweest he.

Dus dat soort dingen is ook dat je denkt, goh, het zou fijn zijn als je gewoon even zegt: ‘ik

kan even niet meer’.

NYD: Ja, mentaal dagje.

CAR: Ja, 1 dag kan ik even niet meer, ja ja ja.

ML: Ja, daar ligt zo’n taboe op eigenlijk, dat je dus gewoon effe niet meer wil. Want je moet

altijd maar door, en presteren en dingen. Mensen!

CAR: Ja, voel je gewoon even kut een dagje. Dat mag gewoon.

ML: En zeg dat ook! Want dat is het ook. Praat erover en zeg dat ook. Het is ook niet erg als

dat dan - dan heb je vaak misschien het idee dat je dan 1 keer zo’n ziekmelddag hebt

gedaan en dat het daarmee dan af is, van nee, maar dat heb je al gehad. Maar als dat elke

maand zo is, dat moet ook gewoon kunnen.

CAR: Ja, ja vind ik wel. Omdat, het maakt elke dag anders. De context van alles wat er

gebeurt is gewoon anders. Als iets niet lukt, als zo’n rijstwafeldag gebeurt op een heftige

PMS-dag, dat is echt ver-schrikkelijk.
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FRA: Ja, dan kun je gewoon, dan weet je...

NYD: Dat is dan gewoon dubbel-dubbel-dubbel en dan is het gewoon klaar.

CAR: Dat is gewoon, huilen onder de douche. Om een rijstwafel. Maar dat is dan ECHT. Dat

is dan echt echt, dat is gewoon dan kut. En als je dan gedwongen wordt om normaal te

doen, en te werken, dat is voor iedereen die geen ADHD heeft OOK niet leuk.

NYD: Nee, precies.

ML: En dat maakt het dus ook alleen maar erger. Want het gaat niet de boel helpen, dat jij je

er gewoon doorheen beukt.

FRA: Nee, het grappige is natuurlijk, dat is ook nog wel, he, iemand zei laatst ‘iedereen heeft

wel een beetje ADHD’, toen zei ik ‘Waarom dan?!’ en toen zei ze ‘Ja, omdat iedereen wel

eens afgeleid raakt, of juist niet dicht genoeg bij zichzelf.’ En dat klopt ook wel weer he, dus

ik denk ook in zijn algemeniteit, voor ons zou er zo’n dag moeten zijn, zo’n mentale

ziekmelddag, maar die moet er ook zeker voor normale mensen zijn. Want we krijgen wel 24

uur per dag, he, dat doen we zelf, maar we krijgen alles tot ons.

CAR: Prikkels.

FRA: Dat was voorheen helemaal niet he. Voorheen waren we nog - volgens mij is dat

Mignon, eh, Nusteler? Die gewoon maar beperkt internet heeft, zodat ze ook in haar

creativiteit blijft. Want het zuigt mij soms leeg, dat ik maar continu moet aanstaan, dat

continu mensen iets van me willen. Dus ja, ik heb het soms echt nodig dat ik - soms moet je

me ook helemaal met rust laten gewoon. Dat vinden mensen natuurlijk raar, want ik ben het

liefst om mensen heen, klopt soms…

NYD: Daar wilde ik naar toe, want we hebben het dus over dingen die mensen kunnen doen

om het voor jullie makkelijker te maken. Dus we hebben het net al over zo’n dag waarop je

zou kunnen zeggen van: ‘NEE! Vandaag kan ik niet werken, of ik kan niet naar een etentje’

of whatever. En dus misschien jou af en toe met rust laten. Zijn er andere dingen waarvan je

denkt: dat zou zo fijn zijn, als dat stukje begrip of dat, nou ja…

FRA: Ja, dream team noem ik het in mijn boek, maar dat zijn gewoon - ja, luister, ik moet nu

hypotheek aanvragen en ik snap er de ballen niet van, dus ik heb gewoon toevallig degene

die ik date, die is hypotheker,

NYD: Haha, dat is ERG handig.

FRA: Dat is niet mijn officiële hypotheker, maar die helpt me daar nu bij.

CAR: Handiggg. ‘Jazeker de hypotheker!’

FRA: En dat vind ik FIJN! Maar ik heb ook gewoon vrienden, ja, daar kom ik dan om 11 uur

‘s avonds een keer aan, en dan heb ik gezegd dat ik kom, en dan wordt er een bord eten

binnen 5 minuten op tafel gezet en er staat een bed klaar, en dan weet ook iedereen:

Francien hoef je niks anders te geven, die wil gewoon nu slapen. Dat helpt denk ik heel erg.
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Maar het is ook vooral begrip, weet je, het is niet altijd zichtbaar. Ik bedoel, in dat opzicht is

het dan wel weer een handicap. Als er iemand aankomt met 1 been, weten we allemaal dat

het misschien wat moeilijker is om te lopen ofzo, en dan help je misschien die persoon even,

of je geeft een prothese, weet ik veel, maar je kunt niet altijd aan mij zien dat het niet goed

gaat. En dan kun je me niet zomaar een zakdoekje aangeven van ‘Hey!’ Dus het is meer

gewoon, ik weet niet, ik heb gewoon nodig dat mensen me dan een beetje in mijn waarde

laten, en dat ze…

CAR: Ja, en serieus nemen ook, want het is heel vaak, ADHD is heel vaak een soort van

grapjesziekte. Alles wat erbij hoort, zijn een heleboel dingen die ik zelfs ook moeilijk vind om

serieus te nemen, omdat - ‘Kan je niet genoegen nemen met…’ Ik blijf maar dat

rijstwafelvoorbeeld noemen, omdat het echt een goed voorbeeld is (Rest lacht.) ‘Kan je niet

genoegen nemen met die boterham?’ Zo van ja maar dat LUKT dus niet.

NYD: Het voelt dan voor ons, of voor mij zou het dan voelen als ‘Come ooon!’ Ja, niet dat ik

dat letterlijk zou denken, maar ik kan me voorstellen…

CAR: Ja, precies, maar dat ‘gewoon effe’.

NYD: Ja, ‘doe het gewoon even!’

CAR: ‘Doe het gewoon effe’, dat is…

NYD: ‘Eet gewoon die boterham!’

CAR: Dat is voor mij echt, nee.

NYD: Dat is gewoon niet.

CAR: Nee, ik kan het niet.

ML: Maar mensen hoeven dat niet eens te begrijpen natuurlijk, ze moeten gewoon

aannemen van je dat dat zo is.

CAR: Ja, en wat voor mij het meeste helpt is inderdaad gewoon, maar ik denk dat dat voor

iedereen behulpzaam is, is dat als je mensen in hun waarde laat. En dat je vraagt als er iets

is, weet je wel. Maar in mijn persoonlijke ervaring heb je iets meer de mensen die benoemen

wat je aan het doen bent, en de mensen die een beetje dat al dan niet waarnemen en van:

Ja, stop d’r maar gewoon in bed, daar moet je niet meer teveel van verwachten,’ dus die

handelen daar eigenlijk gewoon een beetje mee. En het is vooral dat benoemen wat het heel

heftig maakt, want alles is al abnormaal, op het moment dat er, ook al is het maar heel klein,

van: ‘Oh, wat heb jij een gekke broek aan!’ - dat is…

FRA: Dat kan mij heel erg pijn doen soms, dat mensen dat doen. Daar ben ik soms een dag

van - daar kan ik zo van in bed kruipen en denken ‘Nou, donder maar op.’

CAR: Ja, omdat het gewoon de hele tijd een vergrootglas op je gedrag is.

NYD: Dus als mensen aanwijzen van ‘jij doet nu dit, en dat is raar’.
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CAR: Dus niet normaal - dat gebeurt aan de lopende band, en da’s heel vermoeiend,

sowieso al. Maar het draagt ook niks bij. In de zin van, sterker nog, voor mij werkt het heel

dissociatief. Omdat ik denk: ik doe iets niet goed, dus het maakt niet dat je je veilig voelt in

een situatie waarin je gewoon… Ik kan soms midden in een gesprek denken: ‘Ik moet nu

naar huis. En ik ga ook nu naar huis, anders ga ik huilen.’ En er zijn mensen die dat heel

persoonlijk nemen en ook, als je dan zegt ‘ja maar het lukt niet’, dat dat niet voldoende is

voor die persoon. Het is niet een kwestie van onwil of ‘dat valt wel te leren’, het is gewoon,

het werkt gewoon niet. En dat echt begrijpen, en daar echt de ruimte voor geven, en ook:

stop gewoon met shit benoemen. Zeker als het niet klopt. Dat is gewoon in general naar

mensen toe niet zo leuk. Maar vooral: alles is offbeat, de hele tijd, en dan draagt het niks bij

als je zegt van: ‘Oh! Doe je dat ZO?!’ ‘Ja, dat doe ik zo.’ Dat is HEEL arelaxed.

FRA: Je kunt beter zo’n vraag veel netter stellen, of: ‘Wat doe je dat op een leuke manier,’

ofzo, maar dat wil niet zeggen dat je alles positief moet zijn.

CAR: Niet ‘Ah wat grappig!’

FRA: Ja, en wat ik denk ook wel, ik werk met veel ADHD’ers, is: zet ze maar gewoon in hun

kracht, weet je, en dat klinkt bijna Gerard Joling-achtig, maar gewoon: ik ben ergens heel

erg goed in, laat me nou niet alsjeblieft een mail, of een cartridge vervangen, want dat is

gewoon mijn ding niet. Wil niet zeggen dat ik dat stomme ding niet wil doen, maar laat mij

nou maar inderdaad gewoon even bezig zijn met dat rare ding of dat wat jullie weer

ongemakkelijk vinden. Maar vooral ook praten met elkaar, ja, ik denk gewoon, ik weet niet…

Gewoon jezelf zijn, ik wil het allerliefst gewoon mezelf zijn. Dus LAAT me! Ik laat jou ook.

CAR: Ja en het kan sowieso nooit kwaad om… Ik heb, toen dit bekend werd voor mij, en ook

mijn omgeving, had je een aantal mensen die zelfstandig dingen daarover gingen lezen, of

dan af en toe iets doorsturen van ‘Is dit voor jou ook zo? Ik zag dit en ik moest aan je

denken,’ en je hebt mensen die dat niet doen, omdat ADHD gewoon een beetje een gek

soort van stigma heeft, een soort grapjesding, van: ‘Oh ja? Ben je dan de hele tijd heel

druk?’ Of ‘ja, je praat inderdaad lekker veel, ja.’

FRA: Ja, eigenlijk zou mijn boek beginnen met de quote dat ADHD niet bestaat. Of wat altijd

het meest tegen me wordt gezegd: ‘Heb je je pilletje niet geslikt?’ Nou, die vragen moet je

allebei niet aan me stellen, maar: dan niet, weet je wel, als je denkt dat het niet bestaat,

moet je mijn boek niet lezen, het bestaat namelijk wel. Maar het is, weet je, laat me gewoon.

Ik probeer me ook altijd te verdiepen in de mens, dus ik vind het netjes als de mensen dat

dan ook bij mij doen. Maar goed, je kunt niet van iedereen verwachten dat dat gebeurt, laten

we dat ook even stellen.

CAR: Nee, maar ik moet ook zeggen dat ik zelf niet voldoende wist van ADHD om te

begrijpen dat dus alle dingen waar ik last van heb, klinken gewoon als kut-excuusjes. Zoals,
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ik heb echt veel moeite met het concept tijd. Ik kan gewoon niet inschatten hoe lang iets

duurt, waarom het zo lang duurt, waarom er eigenlijk maar heel weinig in een dag lukt. Ik

denk altijd: ‘Ja lukt wel, lukt wel!’ en dan lukt het niet, weet je wel, dus ik kan ook gewoon

niet op tijd komen. Of ik kom veel te vroeg, of ik kom te laat. Er zit niet een soort van gulden

middenweg in, ofzo. Het kost mij heeeeel veel moeite om daarin me pleasend op te stellen.

Omdat, dat wordt gewoon niet gewaardeerd, als je altijd te laat komt. En als je dan zegt van:

‘Ja ik heb dus daar veel moeite mee,’ dan is de meest voorkomende respons van: ‘Ja, ik

vind het ook niet leuk om ‘s ochtends mijn bed uit te komen.’

NYD: ‘Doe gewoon even je best.’

CAR: Ja! ‘Dan zet je je wekker toch een halfuur eerder,’ zo.

NYD: En zo werkt het dus niet.

CAR: Nee, zo werkt het dus niet. Want als ik om 9 uur moet beginnen, dan ben ik er om vijf

over 9. Als ik om half 10 moet beginnen, ben ik er om vijf over half 10. Dus het gaat niet…

NYD: Dus het is ook flexibiliteit, wat fijn is?

CAR: Ja, en dus gewoon een klein beetje begrip en kennis van: het klinkt misschien

allemaal als domme kut-excuusjes, maar sommige dingen zijn gewoon heel moeilijk.

ML: Ja. Ik denk wel dat jullie nu komen vertellen over waar jullie tegenaan lopen in de

podcast, dat gaat dan dus al helpen. Want er is te weinig kennis over.

NYD: Ja, denk het ook.

FRA: Ja, en dat je ons allebei kan inhuren als je geniale ideeën nodig hebt.

ML: Dat ook. Absoluut.

FRA: Daar zijn wij heel goed in.

CAR: Zeker. Zeeeker.

NYD: Ja, we moeten het hierbij gaan houden.

ML: Ja, we moeten echt afronden.

CAR: Oh ja, ja!

FRA: Dit wordt een lange edit, jongens, mijnnn god, veel plezier ermee he!

NYD: Ga alsjeblieft dat boek ook lezen!

CAR: Ja, ik vind daar echt, sorry dat ik je onderbreek, maar WAUW. Dit is voor mij, als ik dit

boek had, het is ZO herkenbaar, en ik zeg ook tegen mensen tegen wie ik vertel dat ik dit

aan het lezen was, van: ‘Als je een beetje wil begrijpen hoe dit dus werkt, dan: lees dat

boek,’ want het is sowieso…

FRA: Heel lief.

CAR: Ja, heel makkelijk leesbaar, maar heel herkenbaar ook. En dat is gewoon heel fijn, om

dingen te lezen waarvan je denkt: ‘Oh mijn god, oke, dit is dus gewoon normaal voor een

ADHD’er.’
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ML: En als je het niet op kan brengen misschien, om het weer eens uit te leggen, duw je

gewoon dat boek in handen. Er is nu gewoon een handleiding mensen! Dus: Druks. Met een

K.

NYD: Van Francien Regelink. Dank jullie wel!

(TUNE DH YES/NO)

ML: Komen we bij de afsluiter en tevens onze lievelingsrubriek: Damn Honey Yes en Damn

Honey No! Nydia, de NO?

NYD: Wat er dus aan de hand was, op het moment dat je dit luistert is dat alweer eventjes

geleden, ik denk twee weken geleden, want we nemen deze aflevering iets eerder op, is dat

er vanwege de nieuwe Corona-maatregelen, er al dan niet gevoetbald mag worden. En dat

er dus WEL door de mannen in de eredivisie gevoetbald mag worden, maar dus NIET door

de vrouwen. En dat was natuurlijk heel erg kut. Daar werden toen Kamervragen over

gesteld, ik geloof door Jesse Klaver, en ondertussen mogen de vrouwen wel in de eredivisie

voetballen, dus een kleine no werd toen al een klein beetje meer yes. Maar waar ik blijf

hangen op een NO, is dat - en dat weten veel mensen niet - vrouwenvoetbal volgens de

KNVB, op welk niveau je ook speelt in Nederland, onder amateurvoetbal valt. En dat an sich

is best wel kut. Maar je zou kunnen zeggen van: ‘Oké, maar wat maakt het uit, zolang

vrouwen wel gewoon op het wereldkampioenschap zo ver komen?’ Nou, op DIT moment

dus, als we dit soort maatregelen hebben, en alles is anders. Dan maakt het dus uit. Want

dan opeens is het niet belangrijk genoeg om het door te laten gaan. En ik vind het gewoon

een heel goed voorbeeld van: ‘Ach joh! Niet zo zeuren daarover! Het gaat toch gewoon goed

zo?’ TOT…

ML: ‘Je mag toch voetballen?’ Ja.

NYD: Totdat er dus net even iets raars aan de hand is. En dan is het wel een probleem. En

dat moet anders! Hoezo heb ik - als je dan naar de KNVB gaat en je gaat naar

amateurvoetbal, dan krijg je dus alle, nou ja, je krijgt dus je jeugd, en de hmm en de hmm…

EN vrouwenvoetbal! Dat is toch de meest RARE categorie die je kan hebben, in een

onderscheid op een website?

ML: Ja, en toen we…

NYD: Ja, wij geloofden het ook niet hoor, en toen hebben we met de KNVB gebeld.

ML: Haha, ja, en die man zei zo: ‘Nee hoor, nee, voor zover ik weet is het inderdaad gewoon

amateurvoetbal!’

NYD: En wij dan zo: ‘Ook als ze… ook als ze in de Eredi-?’ ‘Ja, da’s gewoon…’

ML: ‘Ja, da’s gewoon zo, nee hoor, is niet veranderd, nee hoor!’
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FRA: Maar, dit is in zijn algemeniteit een heel raar iets he, want waarom mag voetbal

doorgaan en de andere sporten dan weer niet?

NYD: Nou, dat ook nog! Ja.

FRA: Maar het raarste is, bij vrouwen, dat is net zoals: er is geen vrouwelijke, of er is

volgens mij 1 dag een, hoe heet het, Tour de France voor vrouwen, of een Giro d’Italia,

zoiets.

NYD: Bij de mannen in, ja.

FRA: Het is gewoon bizar! Maar dat heeft weer te maken met dat bij vrouwen over het

algemeen wordt gedacht: ‘kijk naar een Kim Kardashian, of kijk naar een reality-programma’,

weet ik veel, he, dit is even heel kort door de bocht. Daardoor is er geen geld voor die

categorie he, dus omdat we niet naar vrouwensporters kijken, wij kijken liever naar ander

soort voorbeelden.

NYD: Dat zegt men dan ook, he, van: ‘Ik kijk liever niet naar de vrouwen, want die kunnen

het niet.’

FRA: Nee, en dat vind ik gewoon erg. Maar dan denk ik ja, en mannen kijken wel naar

mannen die sporten, en daarom zit daar meer geld. Maar de KNVB, het enige waarom zij

door mogen gaan is dat er heel veel geld mee gemoeid is - het is zooo…

ML: Ja, heel krom.

FRA: Dit is gewoon - als ik nu NOC NSF was geweest, had ik de KNVB, want de KNVB is

gewoon een bond, gezegd: ‘Dit kan niet! Jullie moeten ook solidair zijn nu naar ons.’ Ik vind

het heeeel kort door de bocht. En ik hou van voetbal, ik vind, ja, maakt niet uit wie er speelt,

ik vind het gewoon leuk. Ik bedoel, het is een spelletje. Maar er is NIKS fair plays aan dit

heeeele… NIKS hieraan. Maar goed, KNVB, die ook een hele vrouwencommissie heeft

ingeroepen, of een commissie om dat vrouwenvoetbal gelijk te trekken, en dat daar niks van

die aanbevelingen is doorgenomen. De KNVB, die moet echt een keer gewoon…

ML: Een schop onder de kont.

NYD: Nou, en wat er dus ook interessant aan is, daar hebben we ook over geschreven in

‘Heb je nou al een vriend’, is dat dus tot heel lang vrouwen gezien werden als: ‘nee,

natuurlijk gaan ze niet voetballen, want zij moeten voor de kinderen zorgen,’ zoiets stond

letterlijk…

CAR: Heb je hem weer.

ML: Beetje hetzelfde als met de criminaliteit! (Rest lacht.)

NYD: Ja, dat was vrijwel letterlijk wat de KNVB zei over vrouwen en voetbal. En ze hebben

dus ook nog maar - nou, nog niet zo heel lang een eredivisie vergeleken met de mannen.

FRA: Terwijl het de snelst groeiende sport is, he?
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NYD: Ja, maar dat is het ook: geef vrouwen net zoveel de tijd als dat mannen de tijd hebben

om te leren voetballen, dat is nu al, nou ja, zo’n 100 jaar ofzo gaande. En kijk op welk niveau

ze dan presteren. Maar op de website van KNVB staat dus zo’n soort van quote: ‘De tijd dat

voetbal alleen iets voor mannen was, is allang voorbij’.

CAR: Dat staat NU op de website?

NYD: Nou, dat is dus bullshit, want het staat nog steeds onder de categorie amateurvoetbal,

en dit stond op onze Instagram-story, en toen was er een volger die heel terecht opmerkte

van: ‘Typisch dat ze dit zeggen, want dat het ooit iets alleen voor mannen was, is DOOR die

fucking KNVB!’ En dat was voor mij...

CAR: Oh, dus ze benoemen hun eigen probleem! Ja.

NYD: Ja, eigenlijk wel, en dat erkennen ze waarschijnlijk helemaal niet. Dat is namelijk iets

wat zij zelf gecreëerd hebben, dat het alleen maar voor mannen is.

CAR: Maar marketingtechnisch is het nu handiger om te zeggen dat het… (Ze lachen)

ML: ‘De KNVB zet zich in.’

NYD: Ja, maar ik vond het wel een soort eye-opener toen ze dat stuurde. Ik dacht van: oh

my god, dat is nog waar ook! Want ZIJ lieten vrouwen gewoon niet meedoen! Nou ja, dus

toen was ik gewoon weer gelijk heel erg boos.

FRA: Ja, maar bijvoorbeeld 1 van de redenen waarom de Amerikaanse vrouwencompetitie

al 30 jaar er is, is omdat ze al 30 jaar gelijke kansen daarin krijgen.

NYD: Precies! Ja.

FRA: En moet je zien hoe goed ze ook zijn, met de tijd, geworden.

NYD: Geef geld, geef tijd, geef alles en ze gaan heus wel…

FRA: Bij ons, vrouwen mochten op een bepaald moment gewoon niet meer in een elftal,

omdat ze dan een leeftijd hadden, van ‘nee, we hebben geen gemengde teams meer’, of

‘nee, er is gewoon geen team voor jou’. En die gaan we ook niet toelaten tot de competitie.

NYD: Ja, je MAG gewoon niet. Wat natuurlijk in hardlopen ook zo was, dat weet jij

waarschijnlijk ook wel, Francien. Vrouwen die gewoon illegaal de marathon renden, want dat

was te ver voor vrouwen. Goed, het is een onwijs…

ML: Haha, het is een gevoelig onderwerp. Maar ook logisch. Want ik ben ook kwaad.

NYD: Door naar de Damn Honey Yes.

ML: De yes. Als je in Nederland een abortus wil laten doen, dan is het verplicht om tussen

het eerste gesprek met de arts daarover en de daadwerkelijke behandeling vijf dagen te

wachten. En dat is dan een verplichte wachttijd. En het idee daarachter is dat je dan dus

goed na kunt denken over of je het wel echt wilt, en dan kan je terugkomen en dan krijg je

de behandeling, de abortusbehandeling.
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NYD: Nou ja, ik vind, het idee erachter is dus: jij als vrouw kan dus niet die keus gewoon

maken.

ML: Jaaaa, maar daar kom ik zo.

NYD: Oké. (Ze lachen.)

ML: En ehm, Lilianne Ploumen van de PvdA en Corinne Ellemeet van GroenLinks hebben

nu dus een voorstel gedaan om die wachttijd te schrappen. En dat is dus een DH Yes, want

inderdaad, Nydia, het is gewoon een erg - het is ontzettend infantiel, eigenlijk. Dus heel erg

denigrerend.

FRA: Zo heb ik er eigenlijk helemaal nooit naar gekeken. Ik dacht gewoon, oh, die wachttijd

is alleen maar fijn, omdat je dan wel even, nou ja, denk er nog even 1x goed over na, zo zou

ik het…

ML: Maar ja, het ding is, kijk, in principe - het is voor iedereen anders, natuurlijk, als je een

abortus wilt laten doen. En de neiging is ook wel een beetje om te zeggen van: ‘Nou, de

meeste mensen die doen dat echt niet lichtvaardig, en het is een zwaar besluit, en ze

denken er echt wel goed over na,’ nou, dat is voor sommige mensen zo. En dan is het ook

zwaar, en dan is het inderdaad een hele moeilijke beslissing. Maar voor andere mensen, die

zijn gewoon hartstikke ervan overtuigd dat ze geen kinderen willen. En die willen gewoon

een abortus. ‘Haal het uit me,’ dat is dan gewoon ook de…

NYD: Om welke reden dan ook.

ML: Ja! En dan ben je daar zeker van, en dan is het dus eigenlijk ook heel kut dat je dus een

afspraak maakt voor een abortus, en dan weer teruggestuurd wordt, vijf dagen moet

wachten, er zijn ook mensen die gewoon hartstikke veel last hebben van de zwangerschap.

NYD: Ja, mentaal EN fysiek he, want daar wordt vaak ook niet zo heel erg over gepraat, dat

het in die eerste…

ML: Al vanaf dag 1, gewoon meteen helemaal zichzelf niet meer herkennen, last hebben van

hun lijf en weet ik wat. En dan moet je nog vijf dagen daar doorheen. Goed voorbeeld van

iemand die gewoon HEEL duidelijk wist dat ze een abortus wilde was Wiam, die heeft daar

ook een Insta-video over gemaakt, over het proces van haar abortus. En ook hoe ze zich

voelde, zij had ook meteen last, van dag 1 meteen allemaal symptomen. En zij wilde

gewoon dat het klaar was, en toen - dan moet je dus nog wachten. En dat is gewoon iets

heel vervelends, en voor sommige mensen is het zelfs zo dat die wachttijd het verschil

maakt tussen of je gewoon met medicatie, dus met de abortuspil, de boel kunt beëindigen,

of dat je de meer, eh, hoe heet dat…

FRA: Curettage.

ML: Dat zuigen, volgens mij.

FRA: Curetteren, ja.
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ML: Ja, en dan onderga je dus echt een gynaecologische ingreep en dat is zwaarder. En dat

is  ook invasiever. Dus kijk. Het is niet zo dat ik tegen een wachttijd ben, of tegen bedenken

van of je het wel zeker wil, want het is natuurlijk een besluit over je lijf, en dat is per definitie

belangrijk. Maar dat verschilt per mens. Dus neem dat ook serieus, en ga er van uit dat een

arts en een patiënt dat samen op kunnen lossen.

NYD: Ja. Dus doe die wachttijd niet verplicht, maar die wachttijd wordt wel aangeboden.

ML: Ja!

NYD: En het gesprek wordt ook aangeboden, van: wil je wel of niet dat we het hier nog

uitgebreid over hebben? Want we hadden dit ook op instagram gezet, en daar had ik met

een aantal volgers wel een discussie hierover, waarbij het bijna leek alsof de ander dan

dacht dat: je komt in die kliniek en je wordt meteen op een tafel gelegd en je mag ook niet

meer terug, en…

CAR: Oooh. Nee.

NYD: Dat lijkt mij natuurlijk no way de nieuwe situatie. Er zal altijd ruimte zijn voor het

bedenken, of het opnieuw…

FRA: Overwegen.

NYD: Overwegen, met iemand erover willen praten, natuurlijk moet daar tijd en ruimte voor

zijn, dat is niet wat wij...

ML: En er is volgens mij al - er is sowieso altijd een gesprek van ‘Weet je het zeker,’ en er is

ook volgens mij altijd een gesprek met jou alleen, om zeker te weten dat je niet gedwongen

wordt, of zoiets. Dus het gaat al hartstikke zorgvuldig. Maar zo’n verplichte wachttijd is

gewoon denigrerend. En dat slaat nergens op. ‘De vrouwtjes’ kunnen het heus wel zelf

bedenken, wat goed voor ze is.

NYD: Het zou al helpen als ze zeggen: ‘We raden je ontzettend sterk aan om een

wachttijd…’

ML: Maar het is niet verplicht.

NYD: Gewoon, punt. We raden het ontzettend aan, punt. En dan kan jij zelf zeggen: maar ik

wil het niet.

ML: ‘Wil ik niet, het mot eruit!’

NYD: Ja, dat lijkt me al voldoende. Goed, maar het is een soort halve yes, want het is dus

nog niet door, ofzo, dat dat even…

ML: Maar in ieder geval is er iets van een voorstel en wordt het besproken en dat vind ik top.

NYD: Ja! En we hebben trouwens ook heel veel, want ik heb het net even over die discussie

die we in de DM hebben gevoerd, maar ik heb ook heeeel veel berichten gelezen van

vrouwen die zelf een abortus hebben meegemaakt en die zeiden: ‘Oh, ik zou het zooo goed

vinden als het er niet meer is.’
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ML: Klaar is, ja.

NYD: Ja, dus, nou ja. Dat verhaal moet ook gehoord.

OUTRO DAMN, HONEY

ML Dit was aflevering 53. Carly en Francien, dank jullie wel!

NYD Jaaa, dank jullie wel! Ik had echt nog drie uur door willen praten. Bedankt Daniël van

de Poppe voor het editten, Lucas de Gier voor de jingles en Liesbeth Smit voor de website!

ML EN FOLKERT en TIM, van Dag&Nacht media, onze redders in nood! Want we

realiseerden ons vanochtend dat we helemaal geen sleutel hadden van de studiooo. Dus wij

snel ergens heen, die sleutel halen, paniek paniek. Maar alles kwam goed. Dankjewel

MANNE.

NYD Ja, we konden het dus weer niet zonder de mannen.

ML: Deze vrouwtjes.

NYD: Lieve luisteraar. We houwe van je. Stuur post, dat kan via info@damnhoney.nl.

ML Gun ons een aalmoes, geef geld! Dat kan via petje.af/damnhoney.

NYD Of schrijf een recensie. ERGENS. Het liefst waar andere mensen het ook kunnen lezen

en dat ze dan denken van: heeeeee DAMN HONEY de podcast, dat ga ik ook een keer

luisteren.

ML Of doe dit alles niet, zelf weten.

NYD Dag mooie moppertjes.

ML Doei knappe kindren.

ML + NYD: DAAAAAAG
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