
TRANSCRIPT DAMN HONEY - Stemmen met je honeys. Met Titia Hoogendoorn 

 

ML = Marie Lotte Hagen 

NY = Nydia van Voorthuizen 

TH = Titia Hoogendoorn 

 

TH Dagggg, hallo lijsttrekkers, trekkende lijsters, aftrekkende lijsters, en ander 

politiek gepeupel. Welkom bij Daaaamnnn, honey! 

 

INTRO TUNE 

 

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

ML En ja, dus ook met de politiek. We moeten er echt aan geloven mensen. 

TH Mijn naam is Titia. 

NY Ik ben Nydia. 

ML En Marie Lotte... 

NY Hallo! 

ML …is er ook weer bij hoor. 

TH Met vandaag te gast: mezelf! 

NY Ja, het is de enige echte Titia Hoogendoorn! Actrice, schrijver, podcastmaker, 

die je bovendien zou kunnen kennen uit allerlei afleveringen van Damn, Honey.  

ML Zowel als gast als van de name-droppings die we nogal graag doen want we 

hebben graag dat mensen weten dat wij beroemde mensen kennen.  



NY De podcast die ze maakt heet Polititia, de podcast waarin ze uit de kast komt als 

politiek noob en die maakt ze samen met mijn niet onknappe vriend Daniël vd 

Poppe.  

ML En het boek dat ze schreef samen met Nienke Schuitemaker heet Waarom je 

niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen.  

TH Klopt helemaal! [gelach] 

NY Klopppttt. Het klopt.  

TH Het klopt. 

NY Ja en dat is dus ook waarom we vandaag met Titia in de studio zitten, want we 

gaan het hebben over… pam pam pam…  

ML De politiek… 

TH Oh nee! 

NY Sterker nog: steek het vuurwerk maar af en haal het engelenkoor er maar weer 

eens bij, want we gaan een hele reeks maken over de politiek! 

TH WAT?? 

NY Oh my god… 

ML I know… 

NY En vandaag trappen we af! 

ML Ja en eventjes zodat je weet hoe en wat en nouja, de hoed en de rand, je kent 

het wel. Dit is de intro aflevering van die reeks en daarin gaan we al onze angsten 

en onzekerheden op jullie neder storten want wij vinden de politiek hartstikke eng en 

veel te groot. En ik heb vandaag ontdekt dat de minister-president ook minister is 

van Algemene Zaken. Ik had geen idee. 

TH Hoe heb je dit eigenlijk ontdekt? 

ML Nou, door jouw boek! 



TH Dankjewel. 

NY Nouuuuuuu… Ongelofelijk! En we zijn voornemens om over al die angsten en 

onzekerheden heen te stappen en we gaan het gesprek aan met mensen uit… 

ML (fluistert) De politiek… 

NY Ja en niet zomaar mensen, maar met een aantal lijsttrekkers van politieke 

partijen. 

ML Echt heel cool. 

NY Ja, waarover zometeen denk ik meer, dan kunnen we ook gaan, gaan spoileren 

wie dat dan zijn.  

TH Maar eerst… De vraag der vragen. 

 

[SHAME BEL - muziekje met fragment uit de serie Game of Thrones waarin je 

iemand hoort zeggen: ‘shame, shame, shame!’ 

 

TH Wat is het minst politiek geëngageerde wat je afgelopen tijd gedaan en/of 

gedacht hebt? [gelach] Marie Lotte. 

ML Euhh… Ik heb veel in mijn bad gelegen, in mijn opblaasbare bad. 

TH Oeh… 

ML Ja… 

TH Euh, de truc is nu dat ik ga zeggen dat eigenlijk alles politiek is. 

ML En jij zei: maakt niet uit wat je zegt, ik maak het wel politiek. 

TH Nouja het is politiek, want in het bad komt water. Water wordt geregeld door 

Waternet. 

NY En warm water. 

ML Oh ja… 



TH En warm water. 

ML Oh ja, oh ja, oh ja. 

TH Dus inderdaad dat gaat van het energie… 

NY Van het gas, van het gas af. 

TH En water wordt inderdaad door waterschap of waternet belasting betaal je om dat 

water te kunnen betalen, dus dat is politiek. Dus hoeveel geld jij hebt betaald voor dit 

water. 

ML Briljant! Oke dus, ook in bad zitten en chillen en daar niet aan denken is een 

politieke actie. Ja. 

TH Maar ik denk ook bijvoorbeeld niet, ergens niet aan willen denken of ontspannen 

is tegenwoordig ook al gewoon politiek. 

ML Dat is waar.  

TH Ja. 

ML Ja. 

TH Dat je zegt ‘ik ga even, even lekker voor mezelf zorgen’. 

ML Ja, Nydia, jij zit te kijken. 

TH Oke, Nydia, shoot! 

NY Ik heb net alle gangkasten, één gangkast heb ik, overhoop getrokken om mijn 

schaatsen te gaan vinden, want het schijnt, het schijnt te gaan gebeuren. 

TH Dat je kan gaan schaatsen? 

NY Ja! 

TH Waar ga je dan schaatsen? 

NY Op de gracht hoop ik of in het Vondelpark. 

TH Euh… 

NY Aan de andere kant kan ik nu al iets bedenken, politiek… 



TH Nouja Vondelpark… 

NY Waardoor dat niet door zou kunnen gaan. Dat het gewoon te druk is en dat ze 

het verbieden. 

TH Ja dat. 

NY Want corona. 

TH Oh my god. 

ML En klimaatverandering is toch ook gewoon… 

TH En klimaatverandering is ook politiek, het feit dat je heel lang niet hebt kunnen 

schaatsen en nu weer wel. Euh, maar ik kan ook wel, ik denk ook bijvoorbeeld wel 

de dingen die wel of niet in het Vondelpark mogen of geregeld zijn.  

NY Zij is goed! 

TH Koek & zopie, maar ook als jij de gracht… Mag je, de gracht moet je ook 

natuurlijk, daar moet ook onderhoud. 

NY Beheerd. Klopt. 

TH Beheer aan plegen, en dat betalen we natuurlijk ook allemaal met soort van 

gemeentebelasting denk ik.  

ML Dit is echt… 

NY Ughh… Ja. 

TH Ik had zelf ook gezegd, van ga ik dan ook iets minst politiek geëngageerd 

zeggen. 

NY Jaha… 

TH Maar alles wat ik bedenk, want ik zat dus te denken aan dat ik nu… Ik heb nu 

dus een bananenplant gekocht bij de Albert Heijn een tijd geleden en die was 

helemaal slap gaan hangen want die staat bij mij boven de verwarming want dat is 

de enige plek die zon krijgt. Want dat is, ja, de enige plke in mijn huis met zon. Maar 



die staat nu boven de verwarming dus niet gaat ‘ie dood vanwege dat. En toen zag 

ik bij iemand anders op de Instagram dat die de bananenplant een keer per week 

onder de douche zette… 

ML Ja… 

TH En dat ben ik ook gaan doen en die bananenplant is aan het opleven! 

NY Die heeft helemaal the time of his life! 

ML Maar die hoort dus in een tropische omgeving [gelach] en de tropen zijn we aan 

het kapot kappen met z’n allen. 

NY En dat is politiek! 

ML Ja! 

TH Nouja en ik gebruik dus ook water en ik denk planten zijn vast ook politiek, welke 

planten er wel of niet mogen. Ik weet het ook allemaal niet joh. Ik weet het ook 

eigenlijk wel. 

ML En zo’n bananenplant komt dus niet uit Nederland dus die wordt geïmporteerd. 

TH Ik heb geen flauw idee, dat zouden we even… 

ML Met een vliegtuig! 

TH ...uit moeten zoeken. 

NY (ademt verschrikt in) Ja zou kunnen. 

TH Ik weet het niet, misschien in een kasje ofzo? Dat er eentje ooit geïmporteerd is? 

ML Oh ja, dat ze gewoon lekker baby’s hebben gekregen. 

TH Ja dus er is zo’n, zo’n bekende uitspraak die ik heb geleerd en dat heet ‘ook al 

bemoei jij je niet met de politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou’.  

ML (maakt geluid alsof iets zwaars neerstort) 

NY Mic drop… 

ML Einde van deze aflevering. [gelach] En daar laten we jullie mee zitten. 



TH Ja en dat is dus ook een reden waarom het heel belangrijk is om te gaan 

stemmen of o m je een klein beetje te verdiepen in de politiek, ook al heb je er geen 

zin in, ook al weet je er niks van, ook al denk je ‘wie ben ik om te stemmen’, weet je 

wel, kunnen mensen die politicologie niet gewoon stemmen? Die weten vast wel wat 

goed is en wie het land moet gaan regeren. Maar zo zit het dus gewoon niet, want 

ja, jouw belangen en wat jij belangrijk vindt dat telt dus ook en dus jij moet 

gerepresenteerd worden want wat jij belangrijk vindt is misschien wel heel anders 

dan wat een, iemand die politicologie gestudeerd heeft belangrijk vindt. En de 

politicologie studenten moeten vertegenwoordigd worden  in de Tweede Kamer, 

maar jij… 

NY Als podcast maker, feminist, mens ook. 

TH Ook! Ja dus dit gaat voor jullie, voor de luisteraars. Mocht je niet zoveel van de 

politiek weten en je voelt je inderdaad een politiek noob. Vorige aflevering die ik 

luisterde van Damn, Honey zei Nydia op een gegeven moment ‘ja ik ben dus een 

politiek noob’ en dat vond ik heel leuk want ik zeg dat altijd. 

NY Sponsored by Titia Hoogendoorn! 

TH Ik zeg altijd in de Politia, de podcast die ik maak over de politiek voor mensen die 

dus niet zoveel van de politiek weten, daar zeg ik altijd ‘ik ben een politiek noob’ dus 

ik vond dat heel leuk, dat je dat zei. Maar voor de luisteraars die nu luisteren en die 

denken ‘ik weet niet zoveel over de politiek’ en whatever, laat het los! Oke, ook al 

weet je niet veel, het is alsnog belangrijk dat jij gaat stemmen en je hoeft echt niet 

zoveel te weten voordat, voordat je kunt gaan stemmen. 

NY Eeeeeen wij gaan dus een beetje helpen met onze podcastserie. 

ML Tenminste, dat, tenminste… 



NY Sowieso is het onze eerste tip, is uiteraard dat je eerst Titia’s boek moet gaan 

lezen. Eén omdat we het zelf een fantastisch boek vinden, twee omdat we 

gesponsord worden door jouw boek! 

TH Oehhh… 

ML Jazeker! 

NY Deze serie kunnen we maken dankzij Blossom Books en jouw boek.  

TH Ja! 

NY Dus dat is geweldig, maar alle reclame komt ook vooral heel erg uit het hart, dat 

dat ook erg duidelijk is. Euhm, dus ga dat lezen want dan weet je ook waarom je niet 

zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. 

TH Mag ik meteen iets zeggen over het boek? 

NY Ja. 

TH Het is dus niet zo dik, het is eigenlijk alsof je Damn, Honey leest. 

NY Damn, Honey! 

ML Ja! 

TH Het is precies zo dik als het Damn, Honey boekje, het is een pamflet eigenlijk en 

het is dus ook niet zo duur. 8,99 en het hele idee van het boekje is dus, ik heb het 

samen met Nienke geschreven helemaal met het idee in het achterhoofd dat het zo 

min mogelijk moeite kost om dit te lezen en het is ook wel grappig… 

NY Hilarisch. 

TH ...al zeg ik het zelf. 

NY Ja. 

ML Het is erg hilarisch. 

TH Dus het is ook niet, kijk het is gewoon voor mensen die wel meer van de politiek 

willen weten, maar als je meer van de politiek wil weten maar alleen omdat je het 



belangrijk vindt, niet omdat je het leuk vindt, dan heb je echt geen zin om een boek 

van 20 euro te kopen die dan ook nog eens heel dik is waarvan je dan elke avond 

‘nou 10 pagina’s’... 

NY Heel suf… 

TH Je leest het in, binnen 2 uur uit. 

NY Ja en er zit dus een spiekbriefje bij he. 

ML Ja. 

NY Met alle moeilijke woorden zoals parlement of staatssecretaris. 

TH Maar vooral wat is het verschil tussen parlement… 

NY Of coalitie! 

TH ...en regering. 

NY Ja maar dit zijn toch ook gewoon moeilijke worden? Kan er wel, kan er wel een 

grapje van maken, maar wanneer ik een woord moeilijk vind is als ik er gewoon geen 

plaatje bij kan… 

TH Precies. 

NY …en coalitie daar kan ik dus niet echt duidelijk een, ik heb daar niet een plaatje 

bij. 

ML Maar wat ik dus wel heel knap vind aan jouw boek… 

TH Ja bedankt! [gelach] 

ML Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen is dat je het 

toch dus in zo weinig bladzijden weet te vatten, want wat, telkens als ik het aan het 

lezen ben dan ben ik dus weer zo afgeleid omdat ik dus weer de neiging heb, dan 

stel ik vragen, wat ook de bedoeling is… 

TH Ja dat is de bedoeling van het boek wel.  



ML Maar dan ben ik dus wel weer op een gegeven moment verloren in die politieke 

wereld waar ik eigenlijk niet verloren in wil zijn omdat ik dan weer dat ongrijpbare 

gevoel heb van ‘de politiek, het is te groot’.  

NY Ja. 

TH Ja, maar oke, we hebben het dus een beetje zo geschreven van dat alles wat je 

MOET weten staat erin en niets meer, want, weet je wel, anders is het woordenboek 

inderdaad heel dik.  

ML Ja. 

TH Maar het kan natuurlijk zijn dat je op een gegeven moment wel denkt, want dat 

had Marie Lotte dus met het lezen, dat ze dacht ‘huh, Mark Rutte is minister van 

Algemene Zaken’? Zeg ik dat goed? 

NY Ja. 

ML Ja ja ja ja, zeker! 

TH Wat doet die dan? 

ML Van Algemene Zaken. 

TH Wat betekent dat dan? 

NY Ja en dan ga je dus weer naar Wikipedia. 

TH En dan ga je dus naar Wikipedia om dat te zoeken, dus ik kan me ook 

voorstellen dat je vandaag gewoon heel erg in een mood bent om dingen uit te 

zoeken. 

NY Ja. 

ML Ja, nee dat klopt. 

TH Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker, je kunt dingen uitzoeken verder, maar 

in principe als je dit leest, je kunt het ook gewoon lezen zonder dan verder nog 

dingen op te hoeven zoeken. 



NY Ja en dan weet je de belangrijke dingen. 

TH Ja, we leggen gewoon even uit van weet je wel, waarom is het nou belangrijk om 

te gaan stemmen. We geven je ook gewoon in een paar pagina’s van wat gebeurt er 

nou in de politiek, wat wordt er nou besloten in de politiek, wat wordt er besloten in 

de Tweede Kamer, wat gebeurt er eigenlijk, wat is een coalitie inderdaad, wat is een 

oppositie? Eigenlijk precies alles wat je zou moeten weten als je wil meepraten op 

een feestje over de politiek, want daar gaat het ook op een gegeven moment in het 

boek over dat ik, ik heb dat boek geschreven dus eigenlijk omdat ik helemaal niks 

wist over de politiek. En toen was ik dan ook wel eens op feestjes met mensen die 

dan over de politiek praten en dan stond ik daar een beetje bij en toen dacht ik, ja ik 

kan nu echt niet zeggen dat ik eigenlijk niet weet waar ze het over hebben dus dan 

sta je gewoon een beetje zo te knikken. 

NY Mmhmm… 

TH Zodat het wel… [gelach] 

NY Coalitie, mmhmm… 

TH Ja, als je niet, de truc is natuurlijk, als je ergens niets vanaf weet maar je wil niet 

dat andere mensen weten dat je er niks vanaf weet… 

ML Is knikken. 

TH Ja zo min mogelijk zeggen. 

ML Ja. 

TH Dat je zo min mogelijk fouten kan maken. Gewoon begripvol knikken en dan 

inderdaad als je wel, het enige ding wat je wel 100% zeker weet, dat zeggen. Dus 

bijvoorbeeld ‘Jesse Klaver, GroenLinks’... 

NY Mmhmm… 



TH Of één mening die je dan hebt onTHouden uit de krant ofzo, dat je zo een beetje 

iets oproept. 

ML Het is een beetje dat… 

NY Snippertje kennis… 

TH Snippertje aan info waar je verder niks vanaf weet. 

ML Het is een beetje wat Bridget Jones deed in Bridget Jones’ diary: ‘erg he, van 

Tsjetsjenië’ ofzo vraagt ze dan. 

TH Ja, precies, ja! 

ML En dat je dan andere mensen laat praten. 

TH Ja dus dat je een vraag oproept. Maar dus als je het boek gelezen hebt kan je 

die gesprekken mee. 

ML Ja. 

TH En wat ik ook wel echt heel erg heb geleerd is, hoe meer ik leer van de politiek 

hoe meer ik er op dat soort gesprekken ook achter kom dat de rest eigenlijk ook echt 

niet weet waar ze het over hebben. Omdat ik nu inmiddels best wel veel weet van de 

politiek kom ik erachter dat dat gewoon de mensen zijn die wel dingen gewoon 

durven te zeggen of een mening ergens over durven te hebben. Want ze zeggen 

ook heel vaak dingen die gewoon niet kloppen. En dan zeg ik nu ‘dit klopt niet’. Ik 

maak namelijk een podcast over de politiek. 

ML En dan weet je dat dat zo is.  

TH Ja, nouja het is niet erg, maar ja ik heb ook wel echt geleerd door dit, door deze 

podcast te maken waarin ik dus eigenlijk zeg van ik weet niet zoveel over de politiek 

en dat is misschien niet, dat is misschien een beetje niet-cool ofzo dat ik niet veel 

weet, maar het is gewoon belangrijk dat ik wel meer ga weten dus ik ga nu ook 

gewoon dingen vragen die misschien dom klinken om het maar zo te zeggen maar 



die wel gewoon heel belangrijk zijn om te weten. En dat doen we in de podcast 

Polititia dus ook. Als we dus een gastexpert hebben en die zegt een moeilijk woord, 

dan heb ik de neiging eigenlijk om gewoon nouja, gewoon te denken ‘oke ik luister 

wel gewoon door, misschien pik ik later wel weer op’ maar nu vraag ik ‘wat betekent’, 

vandaag heb ik ook gewoon weer een woord gevraagd, ‘wat betekent’ was gewoon 

een woord wat ik niet kende. En dat betekende… Nouja, weet ik niet meer, niet 

interessant.  

NY Luister Polititia, dan weet je het!  

ML Ja! 

TH Ja, nee maar dus, euhm, ja of het ging over de Hoge Raad, de Raad van State 

ofzo gister. 

ML Meid, geen idee waar je het over hebt. 

TH Ja en toen was ik ook echt zo van, toen hadden ze het, toen hadden Daniël en 

die gast het erover en toen had ik zoiets van ‘ik weet eigenlijk niet eens wie dit zijn 

en wat ze doen’ dus dan vraag ik dat en dan hoop ik dat de luisteraars die vraag ook 

hadden en daardoor durf ik nu in het leven ook veel meer vragen te stellen en 

gewoon niet te denken dat het erg is als je iets niet weet. Dat was mijn .. voor jullie. 

NY Sowieso een hele goede instelling in het leven.  

ML Ja dat is, en een hele fijne tip voor ons. Wij kunnen, ik, nou ik zal maar even voor 

mezelf spreken, ik vind het doodeng deze gesprekken. 

NY Ja, maar laten we eerst even uitleggen wat we nou eigenlijk gaan doen. 

ML Ohja.  

NY Kijk het zit zo, wij krijgen de hele tijd berichtjes van allemaal mensen die zeggen 

‘op wie moet ik gaan stemmen, kunnen jullie eens in kaart gaan brengen hoe dat zit 

met feminisme, gelijkwaardigheid’? 



TH Feministische stemwijzer. 

NY Ja. Dat is eigenlijk wat ze vragen. 

ML Wat ook echt helemaal niet gek is, want wij zeggen ook altijd ‘je kunt de wereld 

veranderen door in ieder geval goed te stemmen, te stemmen op een partij die zich 

inzet in de, voor de belangrijke dingen of de dingen die jij belangrijk vindt, dus 

gebruik die stem goed’. Maarja dat is een leuke boodschap om de wereld in te 

sturen maar ik snap ook dat je dan denkt ‘maar hallooooo’ 

NY Ja waar ga ik dan op stemmen? 

ML Wie dan? 

TH Maar jullie kunnen natuurlijk niet zeggen: stem op deze partij.  

ML Nee, maar we kunnen natuurlijk… 

NY Dat zouden we wel kunnen doen. 

ML ...wel iets van, ja dat zouden we kunnen doen, ja. 

NY Maar we vinden het vooral leuk om mensen daar uiteraard zelf een idee over te 

laten vormen, want doen waar je zelf zin in hebt! Niet doen waar Marie-Lotte en NYia 

zin in hebben. 

ML Exact! Mag wel. 

NY Dus wat we toen bedacht hebben, we gaan gewoon eens even wat lijsttrekkers 

mailen of appen, jaja… [gelach] 

TH Helemaal wild. 

NY Ik had er zelfs een in m’n telefoon staan. Oh my god. Over opscheppen over 

mensen die je kent gesproken. Euhm, ja ik ga het ook gewoon vertellen want het is 

een heel leuk verhaal. 

ML Ja. 



NY Ik werd op een gegeven moment wakker, had ik een appje ‘hallo’, Lilianne 

Ploumen [geschokte inademingen en gilletjes] ‘Ik had net jullie podcast geluisterd en 

jullie hadden het over She Decides’ en nou dat was helemaal fantastisch. Dus het 

idee wat wij hadden van, we gaan gewoon eens wat lijsttrekkers een berichtje sturen 

van zouden jullie in zijn om kort bij ons een aantal vragen rondom gelijkwaardigheid, 

feminisme en jullie partijprogramma te komen vertellen. En toen zeiden mensen ja. 

ML En toen zeiden ook nog meer mensen ja dan we hadden gedacht, dus het gaat 

lekker. 

TH Iedereen denkt: Damn, Honey, daar moeten we zijn. 

NY Jahaa… 

ML Ja. Nou, THey better.  

NY Maar, dus dat gaan we doen. We hebben ongeveer een kwartier per lijsttrekker, 

logisch, we gaan het ook online opnemen. Het gaat kort zijn, het gaat. Ja we kunnen 

niet uitgebreid met deze mensen gaan hottubben.  

ML Ja en wat ik ook… 

NY Sowieso, corona want is niet handig, maar was leuk geweest. 

ML We doen het op afstand en zij mogen in een hottub zitten als ze dat willen. 

NY Ja. [gelach] 

ML Maar waar ik dan dus vooral bang voor ben is dat we ze een vraag stellen en dat 

ze dan iets zeggen en dat ik dan niet zo goed weet, oke, wat ze reageren. 

NY Een wat het betekent, wacht twee dingen. Een wat het betekent, maar ik denk 

dat we daar nog wel uit gaan komen, maar twee dat ze het dus… 

ML Zo spinnen… 

NY Ja dat ze een antwoord zo weten te spinnen dat je denkt ‘oh dat klinkt goed’ 

terwijl je weet dat het misschien niet helemaal goed zit. 



TH Dat gaan ze sowieso doen. 

ML Ja maar dat is dus eng, want er zitten dan, dan hoor je mij waarschijnlijk in de 

podcast zeggen van… 

NY ‘hi hi, ha ha’ 

ML ‘nou goed, volgende vraag’ 

NY ‘goed hoor’ 

ML En dan zit vervolgens de DM vol met ‘nou sorry hoor, maar de’ weet ik veel ‘die 

en die is echt niet zo met dat en dat’.  

NY Ja. 

TH Oke, terwijl ik hier zit om alle, ik voel me echt een soort orakel. 

ML Oh kom, alle tips, kom maar door. 

TH Ik voel echt dat er gedownload wordt in mijn hoofd. Oke, één, wat jullie zelf 

eigenlijk al zeiden en waar we het net ook al over hadden: durf gewoon te vragen als 

ze een woord, maar zeg maar durf elk woord, ook als er in een zin vijf woorden 

staan die je niet snapt, durf ze allemaal te vragen. Weet je wel, neem een 

notitieblokje mee, schrijf het op, want dat is gewoon met moeilijke vage termen is 

ook hoe ze je gaan ‘pakken’. 

NY Ja maar dat is echt zo. 

TH Maar zodra je dus vraagt ‘oh leg eens uit wat het woord coalitie betekent’, weet ik 

veel, dan, daarmee krijg je eigenlijk, ik hoop niet dat ze dit luisteren, maar ik heb dus 

het gevoel dat je ze daarmee al [gelach], hoe noem je dat, niet kwetsbaarder maar 

dat ze niet meer… 

ML Een beetje verrast zijn. 

TH Niet meer gearmd… 

ML Jaja… 



TH Niet meer belegerd… 

NY Ja buiten de vaste vragen misschien. 

TH Buiten de vaste vragen waardoor ze meteen wat auTHentieker zullen worden 

denk ik omdat ze opnieuw moeten gaan uitleggen wat bepaalde dingen betekenen. 

ML Ja ze kunnen niet hun vaste riedeltje afdraaien. 

TH Exact. 

ML Dus ze moeten eventjes buiten die… 

NY Ja ook weer eventjes… 

TH Dus mijn tip is echt: vraag echt alles wat je niet snapt en ook als ze dan, wees 

niet bang om dat als je, weet je wel, stel je voor het gaat over iets wat een beetje 

een soort van… 

NY Gevoelig ligt? 

TH Gevoelig ligt of edgy is ofzo, weet je wel, een gevoelig onderwerp wat veel in 

opspraak is en ze brengen het weer net zo dat je denkt ‘ja, oke nu zeg je inderdaad 

wel dat het’... 

ML Erg is ofzo. 

TH ‘erg is maar je vindt het geloof ik helemaal niet erg’. En ik denk niet dat je je 

feiten paraat hoeft te hebben om hun een soort van uit te lullen, dus je hoeft niet te 

zeggen ‘ja maar in dat en dat interview zei je dit en dat’. 

NY Ja want dit is het precies, dat hebben wij, die kennis hebben wij dus heel vaak 

niet. 

TH Nee die kennis hebben jullie niet, maar wat jullie wel hebben is, jullie zijn gewoon 

Damn, Honey en jullie willen het echt weten dus dan kan je wel zeggen ‘oke ik heb 

de kennis niet paraat, maar ik heb toch het gevoel dat jullie’, weet je wel, ‘in mijn 

hoofd zit het anders in het nieuws’. 



NY Oh ja. 

ML Ja, ja. Oke dus ‘ik heb de indruk dat het anders zit of dat het niet helemaal klopt’. 

TH Ja ‘hoe komt dat dan?’ 

ML ja, ja. 

TH ‘Hoe komt het dan dat ik dat niet verwachtte, dat jij dit antwoord ging geven?’  

NY Interesting… 

TH Je gaat gewoon no matter what ga je antwoorden krijgen die voor hun positief 

zijn… 

NY Ja want het zijn politici. 

TH Het zijn politici en dat is ook misschien wat jullie wel moeten willen. Je moet 

willen dat zij komen vertellen wat zij willen gaan doen. 

ML Ja. 

NY Ja. 

TH En je moet ook helemaal niet willen denk ik dat ze, dat ze met de grond gelijk 

gemaakt worden. 

NY Nee, nee, nee, nee. Dat is ook niet onze insteek. 

ML Nee dat is het ook… 

NY Wij zijn gewoon heel benieuwd van, hoe kijken ze naar bepaalde THema’s... 

ML En ik denk dat ze… 

NY Rondom feminisme en gelijkwaardigheid. 

ML Ik denk dat het bij mij ook vooral is dat ik gewoon argwanend ben ten opzichte 

van politici uberhaupt ofzo, dat ik het gevoel heb dat ze gaan liegen? [gelach] 

TH Ja maar ik heb dus het gevoel dat jullie dus al veel bezig zijn met of jullie het wel 

goed gaan doen… 

ML Ja. 



NY Ja maar daarom zit jij hier he.  

TH Ja maar het wordt dus al super interessant om jullie te horen praten met hun. 

NY Nou dat hopen we dus. 

ML Ja. 

TH En om jullie vragen specifiek over feminisme, want dat komt niet in een andere 

talkshow voor, behalve misschien Sigrid Kaag, die wordt waarschijnlijk de hele tijd 

over feminisme geïnterviewd. 

NY Nou, en Ploumen. 

TH Ja. Dat… 

NY Denk ik, maar ik weet niet. 

TH Nou ik vraag, ik denk, ik ben ook gewoon benieuwd waar zij zin in hebben om 

met jullie over te praten. 

NY Ja. 

TH Misschien, dat kan gewoon heel interessant zijn. En ik had nog iets bedacht, ja 

dus wees niet bang dat je het verkeerd doet want het is gewoon vet om naar te 

luisteren en ze gaan er toch wel omheen praten. En wacht ik had nog iets bedacht, 

ik denk even na, praten jullie even door.  

NY Heb jij een vraag waarvan je denkt ‘die moeten jullie echt gaan stellen’... 

ML Maar wacht… 

TH Oh nee, ik weet precies weer wat ik wilde zeggen. Jullie hebben net opgeroepen 

dat alle lezers vragen, of dat alle luisteraars vragen mogen insturen. 

NY Dat gaan we zometeen oproepen. 

TH Maar mag ik dat vast introduceren? 

NY Ja, jazeker. 

TH Jullie mogen, de luisteraars, jullie mogen dus allemaal vragen insturen. 



NY Ja. 

ML Ja. 

TH En zoals jullie weten in jullie DM’s, als ik dat soms een beetje meekrijg, zijn 

allemaal super geëngageerde mensen die wel heel erg, die over een onderwerp 

hebben nagedacht en die die politici wel uit kunnen lullen en die dus, in hun DM 

waarschijnlijk al zeggen ‘ja ze zij dan en dan dit en dit en zus en zo’ en dat ga je 

allemaal plakken. 

NY We gaan gebruik maken van onze luisteraars, van onze honingballies. 

ML Jaaaaaaa…. 

TH Je gaat in je documenten plakken wat zij typen. 

NY Ja. 

TH En daar staan dan al de tegenargumenten die die andere mensen kunnen geven 

en de tegenvragen die jullie moeten sturen, die staan er eigenlijk al in. [gelach] 

NY Ik hoop het. 

ML Dit is zo geniaal! 

TH Want er zijn echt wel mensen die nu luisteren… 

NY Die dit weten. 

TH Die dit weten en die ook… 

NY Ja, ja, ja. 

TH En die ook echt benieuwd zijn naar iets. 

ML Ja. 

TH En die ook willen helpen. 

NY Dus eigenlijk moet je het niet zien als Marie Lotte en Nydia interviewen deze 

mensen maar wij allen… 

TH Heel Damn, Honey. 



ML Ja heel Damn, Honey. 

NY Onze hele ballenleger, honingballenleger. 

TH Omdat je ook kijkt naar programma’s van mensen die lijsttrekkers interviewen, 

daar zit ook een redactieteam achter die die interviewers helpt. 

NY Klopt. 

ML Het is zo ook… 

NY Voorgesprekken, alles. 

TH Ik vind dat jullie veel te streng zijn voor jullie zelf. 

ML Oke, dus het honingballenleger is eigenlijk… 

TH Ja. 

ML ...het leger dat de lijsttrekkers gaat interviewen en wij zijn een soort van de 

spokespersons. 

TH Nou jullie moeten ook wel een beetje goed nadenken tijdens het interview. 

ML Ja, ik doe mijn best. 

NY Maar het is natuurlijk niet zo feministisch dat we deze twijfels zo hebben, want 

wat we dus eigenlijk heel goed van onszelf vinden is dat we al deze gevoelens 

hebben en dat we dachten… 

ML We doen het toch. 

NY ‘neeee, fuck het, we gaan het toch gewoon maken en we gaan toch proberen en 

we gaan toch die mensen mailen en we zien wel hoe het, we zien wel hoe het loopt’.  

TH En het is juist feministisch om het te zeggen, want ik voel dus zelf heel erg dat 

omdat ik het nu zeg, dit over politiek, dat dat voor heel veel mensen in mijn 

omgeving maar ook voor veel luisteraars het juist heel erg opengebroken heeft. 

NY Ja. 

TH Om ook wel je te bemoeien. 



NY Gewoon je vragen te stellen. 

TH Je vragen te stellen maar ook gewoon wel het interessant te vinden, dus dat is 

juist denk ik dan weer feministisch omdat je daarmee wel, is inspirerend zijn 

feministisch? 

NY Altijd. 

ML Ja, zeker. 

NY Wat ik ook nog wel spannend vind is dat we maar 15 minuten hebben. 

TH Ja. 

NY Want we zijn dus heel erg gewend aan… 

TH Hoe lang duurt dit nu al? 

NY ...eindeloos kletsen. 

ML Ja want dit zou ook maar een kwartier duren ofzo en we zitten op? 

NY Kan je dat ergens zien? 

TH 22.06. 

ML Precies. 

NY Ohja, nou en… 

ML We moeten eventjes voor we doorgaan, wil ik wel even de namen doen. 

NY De revelation… 

ML De namen genoemd hebben van de lijsttrekkers die nu in ieder geval ja hebben 

gezegd. 

TH Lilianne Ploumen denk ik. 

ML Nou Lilianne Ploumen inderdaad, van de PvdA. 

NY Ja die was mega enthousiast, ze was echt leuk. 

ML Heel leuk. Dus die zit erbij, Sigrid Kaag van D66, Sylvana Simons van BIJ1. 

TH Leuk! 



ML Jesse Klaver van GroenLinks. 

TH Leuk! 

ML Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren en we hebben nog een verzoekje 

uitstaan… 

TH Ja… 

ML Bij Lilian Marijnissen. 

NY Ja, SP. 

ML Ja van de SP en bij Rutte. 

NY Omdat ‘ie Rutte is. 

ML De minister-president, aka minister van Algemene Zaken. [gelach] Daar hebben 

we nog geen antwoord op.  

NY Daar verwachten we ook eigenlijk geen antwoord van, maar Rutte als je luistert. 

ML Kom maar door. 

NY Nee, maar ik denk ook dat misschien mensen zullen denken ‘waarom hebben 

jullie nou deze mensen uitgenodigd en waarom heb je dan bijvoorbeeld niet het CDA 

uitgenodigd’. Of… 

TH Geert Wilders. 

NY Nou Geert Wilders komt niet, want die doet geen media optredens. 

TH Oke. 

NY Dus die mail daar hadden we geen zin in want dan kregen we toch… 

ML Dat heeft toch geen zin. 

NY ...terug dat ‘ie het niet ging doen. 

ML Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat we behoorlijk links georiënteerd 

zijn. [gelach] 

TH Ja zo, over, Marie Lotte is dat echt zo? 



NY Ja ik zit even na te denken hoe ik dit, voor mezelf vind ik het heel logisch maar ik 

kan me voorstellen dat als je CDA stemt bijvoorbeeld en dat je denkt van ‘he maar 

waarom heb je dan niet het CDA uitgenodigd’. Nouja misschien omdat ze 

bijvoorbeeld tegen die wet gestemd hebben om homogenezing verboden te maken.  

ML Ja en volgens mij ook kinderen uit Moria te halen. 

NY Ja… 

ML Gewoon allemaal dingen waarvan ik echt denk ‘hoezo stem je hier tegen’ daar 

stemmen zij voor. 

NY Maar het heeft ook te maken, ik bedoel ik had ze in principe allemaal willen 

spreken maar het heeft ook te maken met dat we gewoon een… 

TH Op een gegeven moment zitten jullie ook vol.  

ML Ja tijdgebrek. 

NY Ja en vooral ook onze geliefde Daniël vd Poppe die het in elkaar moet draaien, 

want die kan natuurlijk, ik ging zo… 

TH Ook nog Polititia aflevering in elkaar draaien. 

NY ...op mijn knietjes. Wil je alsjeblieft, je doet al dit werk al gratis. 

ML Zij ging op haar knietjes… [gelach] 

NY Ik ging op mijn knietjes, je weet het. Wil je alsjeblieft dit ook nog eventjes on THe 

side doen? 

TH Ja. 

ML Ja. 

NY Het kost hem gewoon heel veel werk en het kost ons ook veel werk, dus ja we 

moeten keuzes maken.  

ML Ja dus voordat je… 



NY Maar ik sta ook wel, als nu allemaal mensen gaan zeggen van ‘ja maar die 

MOET je ECHT vragen’... 

TH Nou er zijn nog twee plekken. 

NY Kom, bring it.  

TH Twee? Een? 

ML Ja twee, als deze twee mensen nee zeggen dan zijn er sowieso nog twee. 

NY We zouden er sowieso zes willen maken maar als Rutte en Marijnissen allebei ja 

zeggen is dat natuurlijk prima. En als er dan, ja weet je, ik sta ervoor open. 

ML Ja, kom maar door met argumenten van waarom we iemand dan… 

NY Moeten vragen. 

ML Moeten vragen. 

TH En het is ook, politiek neutraal zijn is ook een soort raar concept, dat iedereen 

maar wil dat je politiek neutraal bent, terwijl, alles is politiek gekleurd, elke talkshow, 

weet je wel, de gasten die je uitnodigt, de viroloog die je uitnodigt dat is al eigenlijk 

niet meer neutraal want je kiest al welke viroloog jij wel of niet vertrouwt 

NY Ja. 

TH Nou is er natuurlijk zoiets als de wetenschap, maar... 

NY Ohja, daarom hebben we dus wel ervoor gekozen om echt alleen lijsttrekkers te 

doen.  

TH Ja… 

NY Want anders dan kan je natuurlijk, er werd natuurlijk ook al een keer terug 

gemaild zo van ‘ja deze persoon heeft het echt heel druk, is het ook oke als we die 

en die van de lijst’ en toen hebben we dus nee gezegd… 

TH Oeh…. 

NY Omdat het dan maar gewoon duidelijk is van… 



ML Alleen het gezicht van de partij. 

NY Ja. Dan hebben we in ieder geval... 

TH Jullie zijn creme de la creme! 

ML I know… 

NY Ja klopt. [gelach] Ik heb er wel echt heel veel zin in trouwens hoor! 

TH Ik ook. 

ML Ik ook en ik ben wel minder bang. 

TH Ik ben er overigens niet bij, ik zei zo ‘ik ook’ maar ik heb heel veel zin om te 

luisteren [gelach] net zoals jullie allemaal. 

ML Nou ik zie er wat minder tegenop nu ook omdat ik, ik vind het toch altijd fijn om 

mijn angsten uitgesproken te hebben hoor. 

TH Ja, ik ook.  

ML Positie indekken enzo.  

TH Beetje indekken, altijd goed. 

NY Dus bedankt, Titia, hiervoor. 

TH Nee, ja, natuurlijk het genoegen om… 

ML Voor je tips! 

TH Totaal aan mijn kant, mijn hart maakte een sprongetje… 

NY Dat dachten we al. 

TH Toen ik deze uitnodiging kreeg. 

ML En toen hebben we nog even aan het script geschreven voor de aflevering 

begon.  

NY Jaa…. 

ML Ja, he, maar dat maakt niet uit.  



NY Dat gaat heel anders zijn met die politici, dan gaan we dat heel goed 

voorbereiden. 

TH Ja dan krijgen jullie dus ingestuurde vragen van de… 

NY Ja. 

TH Van de luisteraars. 

NY Oh ja, dus even voor de luisteraar. We hebben te gast Kaag, Simons, Klaver, 

Ouwehand en Ploumen vooralsnog. Stuur je vraag in. We hebben maar 15 minuten, 

dat is echt weinig dus aan de ene kant, alle argumenten en alles is leuk, maar ik 

denk ook dat, we moeten echt daar ook streng in gaan zijn, dus… 

ML Dus als je je vraag niet... 

TH Maar jullie kunnen toch gewoon… 

ML ...gesteld wordt, sorry. 

NY Ja. 

ML Wees niet teleurgesteld. 

TH En moeten de vragen gaan over feminisme of mag het ook gaan over, euhm, 

vluchtelingenbeleid, euhm… 

NY Nou ik vind dat vluchtelingenbeleid er nog wel heel erg aan samenhangt. 

TH Economie... 

NY Ja eigenlijk natuurlijk, uiteindelijk is alles natuurlijk ook feministisch geëngageerd. 

TH Ja alles natuurlijk. 

ML Ja net zoals de politiek. 

NY Maar euhm, nee kijk maar effe wat je doet. 

TH Oke, kijk maar effe. 

ML Ja. Wij kiezen dan gewoon de vragen uit. 

NY Ja. 



ML Want ik vermoed dat we gewoon echt een selectie, een strenge selectie moeten 

maken. 

TH Nouja en de manier waarop jullie het vragen en de manier waarop jullie de 

antwoorden zullen ontvangen zal natuurlijk feministisch anders zijn dan als een… 

NY Oh ja… 

ML En ik… 

NY Vragen! Wil je je vragen alsjeblieft insturen via de mail? 

ML Ja ik wilde het net vragen. 

NY Want onze DM is een chaotisch zooitje. 

TH Helemaal vol. 

ML Ja we raken alles kwijt in de DM. 

NY Ja dus doe het alsjeblieft even op info@damnhoney.nl en als je dan ook nog in 

het onderwerp iets zet van politiek vraag, euhm, whatever. 

ML Of de achternaam van een lijsttrekker, ook goed. 

NY Ja. 

ML Iets met politiek.  

NY Ja en het mag ook een algemene vraag zijn, dus het hoeft niet per se speciaal 

voor Simons of speciaal voor Kaag. Het mag ook gewoon een algemene vraag want 

het is ook best wel leuk om dezelfde vragen aan iedereen te stellen. 

ML Aan iedereen te stellen ja.  

TH Dat vind ik erg professioneel. 

ML Wow… 

TH Dat je een paar vragen aan alle politici stelt.  

NY Nou weet je wat we alvast bedacht hadden? 

ML Dat hebben we al een beetje uitgedacht natuurlijk. 
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NY Ik ga vast een spoiler geven welke we alvast bedacht hadden, namelijk: Op 

welke manier is jouw partij eerder de femimist ingegaan? 

TH Ja, ohhh wat spannend. 

ML En wat ga je eraan doen... 

NY ...om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt? 

TH Hallo, als jullie hier geen goede antwoorden, dit zijn toch gewoon… 

NY Kijk dit is wel een leuke vraag. 

ML Maar het is niet zo dat we hier niet over nadenken, we zijn gewoon een tikkeltje 

angstig.  

NY Daar kan je al 15 minuten over praten denk ik. 

ML Ook dat. 

TH Maar ik bedoel wat je dus krijgt als je dezelfde lijsttrekkers, euh, als je 

verschillende lijsttrekkers dezelfde vragen stelt dan kan je dus inderdaad het verschil 

horen… 

ML Ja. 

TH Tussen de partijen.  

NY Ja en dat willen we want dan kan je een keus maken.  

ML Ja. 

TH Dus ik zou inderdaad een paar vragen hetzelfde doen.  

 

OUTRO TUNE 

 

NY Oke, dan gaan we nu afronden. Nog een keer eventjes je boek in de spotlights. 

ML Ja doe dat. En Blossom ook. 



NY Heel erg bedankt voor de Uitgeverij Blossom Books inderdaad dat ze deze serie 

willen sponsoren. Euhm, geschreven door Titia Hoogendoorn in samenwerking met 

Nienke Schuitemaker, het is Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders 

op stemmen. Ga het halen bij de boekhandel, support your locals. Dat kan ook 

online op libris.nl kun je bestellen en dan aanklikken ‘ik wil graag die boekhandel 

steunen’. Euhm, ja want dat is gewoon leuk voor de boekhandel. 

TH Net zo duur ook. 

ML Ja. 

NY Net zo duur, gratis met verzenden misschien zelfs wel. 

ML Nou dat weet ik niet omdat die goedkoper is dan 15 euro. 

NY Maar tegen de tijd dat mensen dit horen kunnen ze het misschien wel ophalen bij 

de boekhandel? 

ML Dat denk ik ja. 

NY Nou goed. 

ML Volgende week. 

NY Je doet maar gewoon je best om dat boek te halen [gelach] en als je gratis 

verzendkosten wil dan moet je effe een Damn, Honey ernaast bestellen. 

TH Ohhh…. 

ML En dan ben je er inderdaad. 

NY Dan ben je er. 

ML Ja, nouja en anders dan maar gewoon doen. 

NY Oke. Nou, moedig voorwaarts he! Dankjewel Titia. 

TH Jullie ook hartstikke bedankt. 

ML (zuchtend) Oh moedig voorwaarts. 

NY Daniël bedankt voor de edit. 



TH De luisteraars bedankt voor de vragen en… 

ML Love iedereen! 

NY Doeiiii.  

ML (fluistert) De politiek… [gelach] 


