
TRANSCRIPT DE VERY SPECIAL FEESTDAGEN SPECIAL 2022. Met Mignon

Nusteling en Sara Shawkat (afl.113)

Met alle dank aan Amberscript voor de software en alle menselijke transcripters van

transcriptclub A: Paulien, Djuna, Yvonne, Ymke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en

Maaike

NYD Stralende sterren, gillende keukenmeiden, wijzen uit het Oosten en de rest van

het land, welkom bij DAMNNN HONEY!

START INTRO TUNE

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

NYD Mijn naam is Nydia.

ML En ik ben Marie Lotte.

NYD En dit is DE VERY SPECIAL FEESTDAGEN SPECIALLL.

ML Yes traditiegetrouw schakelen we hulp in van een gast of twee om al jullie

feestdagendillema’s op te lossen.

NYD Ja en het eerste orakel dat ik aan jullie voor mag stellen, ken je misschien al

van onze podcast. Want ze was in een ver ver verleden te gast in aflevering 5…!

ML Oh my god. One digit.

NYD Én ze maakte de cover van ons eerste boek: Damn Honey. Het is kunstenaar

Mignon Nusteling.

ML Yaayyyyy, applausje.

MIG Nou gezellig.

NYD Nou ik dacht ik schrijf op kunstenaar. Ja je bent eigenlijk zo veel, maar

kunstenaar is ook heel veel. Dus ik hoop dat mensen dat dan daarin voelen.

MIG Ik hoop altijd dat dat zelfs alles wat ik op Instagram doe ook nog onder kunst

valt.

NYD Dat is toch ook zo?

MIG Ja, mensen vinden het leuker om influencer te zeggen. Want dat trekt meer

lezers, bijvoorbeeld de krant ofzo.

ML Oh dan noemen ze jou influencer Mignon Nusteling.

NYD Oké we beginnen even opnieuw met deze intro. Het is: influencer…

ML …Mignon Nusteling.
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MIG Nee, nee, nee! Dat wil ik dus niet.

NYD Maar dat verkoopt blijkbaar beter.

ML Het is nu al te laat. Het is nu wat het is.

MIG Allemaal mijn eigen schuld ook dit. Ga maar snel door.

ML Oké, oké. Orakel nummer twee is Sara Shawkat culinaire moeder van het

kookboek Noomi (uitgesproken als Noemie). Of is het Noomi (uitgesproken als

Noomi)?

SAR Noomi (uitgesproken als Noemie).

ML Ja, want ik heb hier naar geluisterd, maar ik heb het dus de afgelopen weken de

hele tijd als Noomi (uitgesproken als Noomi) uitgesproken. Maar het is dus Noomie

(uitgesproken als Noemi). Noomie. Bomvol gerechten uit de Irakese keuken en dat

boek werd ontzettend genomineerd voor het gouden kookboek dit jaar.

SAR Het heeft zilver gewonnen.

ML Het heeft zilver gewonnen. En ze heeft ook een heuse eigen bedachte frisdrank.

Wat jazeker, jazeker ook genaamd Noomi (uitgesproken als Noemie). En het is

amazing. Nydia en ik zijn een keertje midden in de nacht langs een nachtwinkel…

NYD Langs een nachtwinkel gegaan.

ML … gefietst om te halen en het was alles wat we wilden. Welkom, hallo.

SAR Dank je wel.

NYD Waar kunnen mensen Noomi vinden?

SAR Oeh.

ML Het boek of het drankje?

NYD Het boek gewoon in elke boekhandel en online en overal waar je je boeken

vindt.

SAR Moet ik nu echt schaamteloos reclame gaan maken?

NYD Heel graag! Want het is heerlijk.

SAR Bij Sterk. Haal het alsjeblieft bij Sterk, zodat het niet uit het assortiment gaat!
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NYD Dat is een winkel in Amsterdam he?

SAR Ja, dat is een avondwinkel. Een hele coole winkel. Bij Esther’s cookery, mijn

Joodse tante, Waargenoegen, bij Crisp natuurlijk en wat horecagelegenheden. Maar

zodra ik bijgekomen ben van het boek Noomi zorg ik dat het echt in heel Nederland

er is.

NYD Dat niemand er meer omheen kan.

ML I love it. Ik vind het echt zo'n goed alternatief voor als je geen alcohol wil. Het

heeft dat bittertje wat je zoekt. Ik weet niet.

SAR Ja, klopt.

ML Het is heerlijk, het is heerlijk!

NYD Ja, Daniël… Ik had twee flesjes gekocht, heeft mijn vriend die ander

opgedronken.

SAR Niet meer kopen, kom gewoon bij mij halen. Dit doet pijn.

NYD Ik ga het sowieso blijven kopen.

ML Ja ik ook bij sterk.

NYD Oké. Wij hebben een lading aan feestdagen verschrikkingen en andersoortige

vragen voor jullie verzameld van onze luisteraars. Maar ik dacht misschien eerst

even leuk: Wat is december voor een maand voor jullie?

MIG De twaalfde.

NYD Correct.

ML Heel goed gezegd.

NYD Ik moest heel lang nadenken: Is het wel de twaalfde? Het is de twaalfde. Wat

gebeurt er dan op de twaalfde? Maar de twaalfde maand ja.

MIG Voor mij is het niet echt veel meer dan de twaalfde maand.

ML Mooi, heel mooi.
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MIG Wat hebben jullie me goed gekozen voor deze aflevering.

NYD Geen stress? Geen feestjes?

MIG Nee.

ML Helemaal niets.

MIG Nee niet echt. Misschien dit jaar voor het eerst, dat het een waar feest te

noemen is. Maar…

NYD Wie weet? Ook geen Oud en Nieuw. Dan ga je slapen?

MIG Nou, ik heb een vorm van autisme en als kind lag er al zoveel druk op Oud en

nieuw. En daar werd ik altijd misselijk van en ziek. Dan kreeg ik migraine van de

spanning. Heel vaak zei ik dan ook tegen m'n moeder: Nou, laat me maar slapen als

zij mij wakker ging maken. Of ik vond het heel erg… Ja, iedereen was dan helemaal

opgetogen en waarschijnlijk dronken. En natuurlijk, als ik dan wel wakker gemaakt

werd en dan vond ik eigenlijk ook helemaal niet prettig. Dus nu zorg ik dat ik altijd

Oud en nieuw vier op een hele rustige plek met mensen die ik echt heel goed ken en

niet meer dan zes mensen eigenlijk. Dat is een beetje mijn regel. Dus, nee dus

eigenlijk ook niet echt Oud en nieuw.

ML Ik vind dat eigenlijk heerlijk, heerlijk klinken op een rustige plek met mensen die

je gewoon uitkiest.

NYD Ja sowieso verfrissend als mensen niet dingen vieren.

ML Ja. En Sara?

SAR Nou, voor mij betekent december wel veel. Ook al ben ik niet Christelijk

opgevoed. Ik merk alleen dat het dit jaar gewoon even veel is en dat het vooral voelt

als een druk. Want ja voor iemand die van koken houdt, is de kerstmaand ergens

best wel speciaal. Maar vroeger vond ik het dan heel leuk om in deze maand dan

zeg maar uit te pakken en dinner parties te hosten en allemaal mensen uit te

nodigen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb hem best wel heel zwaar traject

achter de rug met met m'n boek en ook gewoon het toch wel als een socialite overal

zijn. En eigenlijk is het al ja, tweeënhalf jaar soort van kerst. Wat echt leuk is: Elke

keer ergens opdraven met een leuke outfit, met eten, voor mensen koken of iets
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eten. Het is de hele tijd best wel lavish en daardoor… Ja ik denk dat het wel weer

terugkomt, maar er is heel even niet het plezier van koken. Dus daardoor voel ik

hem deze maand niet en het andere is ook - en ik klink waarschijnlijk heel verwend-

maar ik heb heel veel nieuwe, hele goeie vrienden erbij. Ja, je hebt gewoon je

gewone vrienden, maar door in dit vak te zitten ga je toch best wel veel optrekken

met bepaalde mensen en die zie ik nu echt als mijn familie weet je. Elza Jo

bijvoorbeeld. Esther Erwteman. En ja, daar moet ik dan ook wat mee. Dus er is ook

een beetje veel keuzestress waardoor ik helemaal geen keus maak.

ML Oh ja, dat je eerder een beetje dicht slaat ofzo. Van laat maar.

SAR Ja. En ik was vroeger… Ik ben degene die eigenlijk altijd… Dan denk ik: Ik wil

een ideale avond en als ik - met alle respect naar bepaalde avonden aan vrienden

overlaat - dan eindigt het met Capri Sun en tagliatelle uit de verpakking. Dus dat heb

ik een paar keer laten gebeuren en toen dacht ik: Oké, klaar.

NYD Dit kan niet!

SAR Dit kan niet. Dus het komt erop neer dat als ik een heel vette avond wil met

mijn niet-culi vrienden, moet ik het zelf gaan regelen. Daar heb ik nu heel even geen

zin in.

ML Daar voel je je dan ook verantwoordelijk voor, dat dat dan de perfecte avond is.

SAR Ja.

ML Dit klinkt heel vermoeiend.

MIG Maar dit herken ik wel, in zekere zin. Omdat door mijn autisme heb ik dus best

wel veel lastige dingen met eten. Dingen moeten een bepaalde structuur hebben of

dingen moeten bepaalde uitgesproken smaak hebben. Omdat ik anders in paniek

raak en bang ben dat ik moet spugen. Ik vind het dus heel moeilijk om uitgenodigd te

worden in december, want je wordt gewoon veel meer uitgenodigd dan in andere

maanden. En dan niet te weten wat ik ga eten of dus te weten dat ik iets ga eten

waar ik eigenlijk niet tegen kan. Nou, dat is horror. Dus ik herken wel de stress dat je

denkt: Laat mij het dan maar doen. Ja of ik duik gewoon onder, ergens. Ja.

NYD Ook een tactiek.
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ML Ja dat is slim. Dan kunnen mensen je wel uitnodigen, maar dan ben je er

gewoon niet. Dat is het beste dan.

[FEESTDAGEN TUNE WORDT INGEZET ALS INTERMEZZO]

ML Zullen we de luisteraars vragen induiken?

NYD Let’s do it.

ML Let’s do it. We kregen dit jaar dus echt een aantal hele uitgebreide mails, want

normaal krijgen we altijd het in één, twee zinnen. Dan is het dilemma uitgelegd, maar

nu krijgen we hele mail. Dus ik ga daar gewoon eentje voorlezen.

Hoi meiden,

Sinds een poosje ben ik werkloos en ondanks dat ik zeker mijn best doe om aan een

nieuwe baan te raken, schiet het gewoon nog even niet op. En ergens vind ik het

ook wel prettig even tot mezelf te komen. Helaas lijkt het wel alsof de maatschappij

erop is ingericht dat je weinig waard bent zonder een carrière en dus hoor ik met

enige regelmaat van sommige (schoon-)familieleden 'heb je al een baan?'. Ik vind

het erg vervelend dat het lijkt alsof dat het enige van waarde is maar ik weet nooit zo

goed wat ik dan moet zeggen. Vaak komt er dan zoiets uit als 'nee nog niet maar ik

heb al wel x aantal sollicitatiebrieven geschreven en ik reageer écht heel veel maar

ik val overal nét buiten echt echt'. Eigenlijk wil ik gewoon dat mensen om me heen

accepteren dat dit gewoon is hoe het nu is. Hoe kom ik hiermee de kerstdagen

door?

ps. Ik kom momenteel geen geld tekort dus kan dit ook prima zelf financieren.

Groetjes, anoniem

NYD Mignon?

MIG Ja.

NYD Ik zag jou helemaal in de actie mode springen van: Ik ga je is even een

antwoord geven.
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MIG Ik wil allereerste even zeggen dat ik denk ik misschien best wel positief gemutst

ben met al deze problemen en alles wat er wat er waarschijnlijk aan vragen

binnenkomt. Omdat ik zelf een heel probleemoplossend iemand ben. Dus ik vind het

een vervelende levensinstelling om altijd de slechtheid van de mens in te zien en te

denken dat iemand je wil pesten of iemand zin heeft in een vervelend gesprek. Dus

ik zie deze situatie zelf veel meer als: Ja, die persoon weet waarschijnlijk ook niet

genoeg over jou om een leuk praatje te maken, dus die doet wel z'n best om een

praatje te maken. Maar ja, dit is nou eenmaal wat er te bieden is. Dus de vraag kun

je als totaal onbelangrijk zien. Je moet eigenlijk meer denken: Diegene heeft zin om

te kletsen. Dus dan kan je zeggen: “Nee, nog geen baan.” Die vraag maak je totaal

onbelangrijk: “Maar ik heb bijvoorbeeld wel voor het eerst een wijncursus gedaan.

Heb jij eigenlijk wel eens een wijncursus gedaan en een kaartje?” Dan kaats je

gewoon het gesprek terug van: Oké, we gaan het hier over hebben, ik geef jou het

cadeau van een gespreksonderwerp en dat gaat níet mijn werkzaamheden zijn.

ML Ja, dat is zo slim. Want dat is het ook. Volgens mij benoemen wij dit elk jaar. Je

ziet je familie, de familie die dan aan tafel zit, waarschijnlijk misschien wel niet veel,

misschien wel één keer per jaar tijdens de kerst. Die mensen weten gewoon niet

zoveel over je en die gaan dan vragen naar partners, die gaan vragen naar kinderen,

die gaan vragen naar carrières of studies. En dat is het dan wel een beetje.

NYD Ja, want dat is waar ze van weten inderdaad.

ML Ja, inderdaad.

NYD En zelf doe ik dat ook wel hoor, want dan heb je bijvoorbeeld iemand die met

een scriptie bezig is en dat is dan dat je denkt: Oh, ja, daar was iets met scriptie.

Hoe is met je scriptie? Terwijl dat kan ook een rotvraag zijn natuurlijk. Van: Nou daar

wil ik het eigenlijk niet over hebben. Maar het is wel vaak een soort poging van: Dat

is nog een linkje van iets wat ik nog weet van jou.

ML Ik heb ook altijd het gevoel dat ik zo op de hoogte moet zijn. Dan zit ik nog in de

auto van: Oh kut, wat deed Arnoud ook alweer? Wat deed…? Hoe is met Leon? En

dan zit ik zo…

NYD [vragend] Arnoud en Leon?
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ML Around en Leon! Ja dat zijn twee neven van wie ik dus nu niet weet wat ze doen

per se. Dan ben ik daar helemaal over… En als ik dan iets weet, is dat zeg maar wat

ik grijp. End an stel ik daar vragen over terwijl ze daar het daar helemaal niet over

willen hebben.

MIG Maar mag ik iets vragen?

ML Ja, jij mag iets vragen.

MIG Waarom wil jij geïnformeerd overkomen? Waarom vraag je niet gewoon: “Hé

Arnoud, hoe is het met je leven?

ML Jaahaaa, nee, klopt.

MIG Waar heb je zin in om over te praten?

ML Ik denk dat ik me altijd erg ongeïnteresseerd voel en ergens… Ik heb oprecht

niet zo een goed geheugen, dus mensen kunnen een heel verhaal tegen mij

vertellen waar ik niks van opsla. En dan voel ik me daar altijd een beetje schuldig

over. Dus dan ben ik in de auto ernaartoe altijd een beetje in paniek, want dan denk

ik: Ja, waarschijnlijk eerst mij vorig jaar of de vorige keer dat ik diegene zag, van

alles vertelt. En dan stel ik nu weer precies dezelfde vragen, of zo. Of dan zegt zeg

je: Hoe is met je leven? Dan zegt iemand iets en dan kan ik daar niet goed op

aanslaan omdat dat misschien niet is wat ik al had moeten weten. Daar ben ik dan

bang voor.

MIG Maar daar kan je toch een beetje een gimmick van maken? Gewoon van: Nou,

ik ben Marie Lotte, ik ben een goudvis. M'n geheugen duurt drie seconden. Ja, dat is

toch je familie! Ze zullen je heus niet verketteren

ML Nee dat is waar.

SAR Maar niet iedereen is zo humoristisch als jij. Sommige mensen zijn best wel

suf.

ML Gewoon heel slim. Ik ben een goudvis.
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NYD En dit dan? Want ik vind het heel goed idee hoor, dat je dus even denkt van:

Oh ja, de wijncursus dat vind ik leuk, ga ik het daarover hebben. Maar dat dat dan

dus doodslaat.

SAR Ja.

NYD Of dat mensen eigenlijk geen connectie kunnen vinden met… Dus even bij

ons…

SAR [moeilijk te verstaan]

NYD Wij spelen nu natuurlijk in dat theater, dus wat mij betreft kan je me daar

allerhande vragen over stellen, of zo. Maar ik was dan laatst bij familie en dan…

“Oh, wat doe je? Moet je dan een liedje zingen daar?” En dan zeg ik: “Ja, we doen

ook wel een liedje.” “Oh oké.” Zeg maar, het is ingewikkeld. Terwijl het is misschien

veel makkelijker van: En hoe is met Daniël en hoe is met Toby? Omdat het dichterbij

staat of zo? Of is het niet iets wat jullie herkennen?

SAR Ik herken het wel van de tijd dat we zeg maar twee minuten met Irak mochten

bellen. En dan was het: En hoe is met die? En hoe is met die? En hoe is met je

school? En hoe is het je studie? En leeft die nog? En hoe gaat het met die?

Letterlijk: leeft die nog? Dus ik herken dat wel en het is het is gewoon een beetje

ongemakkelijk.

MIG Maar kijke, twee minuten met Irak bellen heeft dus een tijdsdruk, je moet zo

snel mogelijk alle informatie aftikken. En met de feestdagen heb je juist zeeën van

tijd die gevuld moeten worden op de één of andere manier. En misschien kun je

overal een spelletje van maken. Wat ik wel eens doe… Wat ik vroeger deed, moet ik

zeggen, in tijd nog…

ML Wat zij nu nog steeds doet.

MIG Nee, nee, nee, dit gaat over daten. Dan eigenlijk iemand helemaal niet

interessant vond, maar ja, m'n glas was nog half vol of half leeg. Ligt eraan hoe je d'r

naar kijkt. Pessimistisch of niet? Dan dacht ik: hoeveel vragen zou ik aan diegene
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kunnen stellen zonder dat ie een vraag terug stelt. Dus dan ging ik gewoon iemand

interviewen.

NYD Oh ja, dat vind ik ook leuk om te doen trouwens.

MIG Dus je moet gewoon en spel voor jezelf verzinnen.

NYD Ja, ik vind het ook oprecht wel interessant en leuk, hoor. Net dat het dan alleen

maar dan een spel is voor mij.

ML Ik telde als kind altijd hoe vaak iemand de letter g gebruikt. Maar goed, dat

terzijde. I had een spel bedacht, namelijk voor dit jaar voor als als gesprekken

doodslaan. Namelijk dit: Ik wil altijd elk jaar - geïnspireerd door jou Nyd - die lijst

maken van de dingen die je wilt doen. 21 dingen voor 2021, 22 dingen 2022... En nu

moet ik er 23, want 2023 komt aan. En ik krijg die lijst de laatste jaren gewoon niet

zo goed vol, want ik wil dat dan een dag van tevoren doen. Dan zit ik alleen met mijn

hoofd en dan kom ik gewoon niet zo ver. Dus ik dacht als ik nou de feestdagen

gebruik om aan iedereen te vragen wat zij zouden gaan doen, het volgend jaar. Dan

hoef je niet alles te doen, maar dan kan je praten over wat het leukste is wat je deed

of weet ik veel gewoon wat voor tip je mij zou geven.

NYD & SAR Heel leuk.

ML Dan komen er misschien wel een paar van die tips op die lijst terecht die ik dan

in 2023 kan gaan doen.

NYD Het is sowieso een heel goed gespreksonderwerp van: Wat voor een leuks wil

je doen? Dus niet goede voornemens.

ML Nee, maar een leuk ding!

NYD Ja. Wat voor een leuke dingen wil je gaan doen.

ML Ja, dat kan ook gewoon een een film zijn die je wil zien. Een wandeling die je wil

maken. Weet ik veel. Gewoon dat kunnen ook kleine dingen zijn, dat kan van alles

zijn. Dus dat, dat lijkt me nou net zoals ik het ook leuk vind om of nou ja, eigenlijk…

Cato vindt dat leuk. Dat dan iedereen voor haar verjaardag diens lievelingsboek

geeft. Dat is ook zoiets dat je gewoon even buiten je eigen…
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MIG Zo, dan krijg je een hoop kutcadeaus, sorry

ML Jahaaa, maar dat vindt Cato leuk hè, ik niet. Love you Cato!

MIG (lachend) De Zeven Vinkjes

NYD Nee, dan krijg je alleen maar Damn Honeys

ML Heb je vijf keer De Zeven Vinkjes…

MIG Sorry dat ik zo veel over dit onderwerp zeg, maar dat komt omdat mijn hele

leven een soort van struggle is om sociaal wenselijk te gedragen. Dus ik heb hier

enorm veel, een soort van schaak-achtige manieren voor gevonden, dus zo mogen

je die weer heel veel zeggen, maar ik wil nog één ding zeggen.

NYD Nee maar dat is juist fantastisch

ML en NYD (instemmend en door elkaar) ja, dat is juist heel goed

NYD Ja, want ik heb al die tips dus nodig.

MIG Oja, nou dit is dus een heel concrete tip: koop het spel Dixit. Dixit is een spel

wat niet echt een - ja het heeft wel een win element - maar eigenlijk leer je elkaar

veel beter kennen en je leert de gedachtegang van iemand.

NYD Ik moest heel lang nadenken, maar ik weet nu weer…

ML Wat is Dixit?

NYD met die plaatjes

ML Met die dubbele plaatjes?

NYD Nee, leg het even uit.

MIG Dixit is een interpretatie spel. Er zijn niet echt regels, behalve de puntentelling.

En dan moet je zeggen deze kaart… en er zijn hele mooie illustratoren die hebben

die plaatjes gemaakt… deze kaart doet me denken aan ‘loslaten van liefde’ en dan

moet je gaan raden wie van jouw familie of vrienden of met wie je het viert die kaart

heeft gekozen. Dit is een hele simpele versie, Google het vooral even.

NYD Ja, het is echt heel leuk.

11



MIG En het leuke eraan is dus dat je alles over je familie en vrienden leert wat niet al

die ‘leeft die nog’ ‘is die al dood’ ‘heeft die al verkering’

NYD ‘Hebben jullie al verbouwd?’.

MIG Precies, maar veel meer ‘Hé diegene is eigenlijk heel creatief in z’n

gedachtegang’ of ‘Zij is eigenlijk heel scherp op bepaalde dingen’. Ga dat spelen, zo

vroeg mogelijk op de avond.

NYD Ja, ik vind dat ook een goed idee. Het enige waar ik dus elke keer, ja het is zo

suf dat ik een weerwoord ga geven elke keer, maar dit soort dingen die slaan bij ons

dus ook niet aan. Dus met een spelletje komen dat is bij ons niet goed, met een raar

onderwerp wordt niet…

MIG Dan: eerst tequila.

NYD Misschien is dat het dan maar, ja

ML *lacht*

NYD (lachend) drank.

ML Drank erin.

MIG Maar wat doen jullie dan wel met elkaar, mag ik dat vragen?

NYD Gourmetten.

SAR Oh jezus, wat kut.

*iedereen lacht*

NYD Die kwam echt van…

ML Die kwam van diep, die kwam vanuit haar tenen

NYD Ja.

NYD Nou, ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Ja, je kijkt me nu heel vies

aan voor de kijkers thuis, die dat niet kunnen zien, want zijn geen kijkers maar

luisteraars
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SAR Doe dan een hotpot…

NYD Maar dit is gewoon een soort traditie van m'n schoonfamilie en it’s fine en het is

helemaal goed en het helemaal.. ga gewoon lekker dat doen. Maar qua

gespreksonderwerpen vind ik dat dus oprecht wel lastig, omdat het dus vaak zo… ja,

doodslaat ofzo. En zo’n spelletje… de tv gaat waarschijnlijk aan. Ja, laat maar.

ML Hier slaat zelfs Mignon dicht.

NYD Het is ook helemaal niet de bedoeling dat ik nu allemaal graag ga stellen aan

jullie, want we hebben heel veel vragen van de luisteraars.

SAR Maar ik herken wat je zegt, want ik heb schoonfamilie die ook anders is dan ik.

En weet je wat ik - het is een beetje giftig advies -  maar wat ik dan op zulke

momenten heb, is dat ik denk: oké, Saar, stap terug, je hoeft dit alleen vanavond uit

te zitten en we hoeven niet met elkaar eens te zijn. En ik hou van hen gewoon voor

wat zij te bieden hebben, de bijdrage die ze leveren aan de familie. Maar wij zijn niet

gewoon mensen die elkaar in een bar tegengekomen zijn en viben. We zijn

gewoon… ik heb niet voor haar gekozen. En wat ik dan op zo'n avond doe is, dan ga

ik gewoon op zoeken naar, op zoek naar de dingen die zij wel gewoon interessant

vindt, en dan stel ik daar vragen over en dan is het prima.

NYD En dan is het einde van de dag weer “doeeei”.

SAR Ja dat is heel giftig, maar op zo’n moment… ik denk op zulke momenten kun je

dat ook op een gegeven moment oké vinden. En vind ik het gewoon leuk om zulke

mensen gewoon vragen te stellen en mensen vinden het ook leuk om gewoon te

kletsen.

ML Maar dat is toch niet giftig? Dat is gewoon even relativeren dat dat is wat het is.

SAR Je kunt niet met iedereen viben en dat is oké.

ML En je familie heb je niet gekozen, en je schoonfam ook niet.

SAR Ja, ik vergeet nooit dat ik in de tijden van La Place - Amelie Poulain is echt mijn

lievelingsfilm - en ik was met mijn zusje bij La Place en toen had ik zo'n momentje

dat ik soort van dacht ‘oh, die mensen die die zeg maar die dienbladen de hele dag

afruimen die moeten wel zo'n kut baan hebben’. Dus toen ging ik van M&M’s ging ik
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zo'n tekening maken met hartjes en dingetjes toen ging ik dat op het dienblad leggen

en zo naar ze kijken. En ik dacht: dit gaat echt hun dag maken. En toen keken ze me

echt aan van wat gebeurt hier? Dus die persoon die gooide gewoon zo die Smarties

in een prullenbak. En toen realiseerde ik me heel erg van niet iedereen leeft in mijn

bubbel.

ML Ja, ja,

SAR And that’s okay.

ML Dat is waar

SAR Niet iedereen is zo gevoelig, of.. creatief ofzo.

ML En niet iedereen denkt zoals jij.

SAR Ja!

MIG Wat me opvalt aan de feestdagen is dat veel mensen dit vaak zien als een soort

van het uitgelezen moment waarop ze ook moeten vechten tegen alle morele

bezwaren die ze bijvoorbeeld hebben rondom het gedrag van hun familie, en dat lijkt

me eigenlijk best wel onhandig. Jij gaat even voor je activisme  opdagen die

zwaarder zijn en dat is geen falen of dat is niet het verloochenen van je idealen,

maar dat is ook selfcare. Schrijf het dan liever van je af, weet je wel, ga in je oude

slaapkamer zitten of waar je dan ook viert, en schrijf op: Ome Piet is een lamlul. Dat

hoef je niet per se in z'n gezicht te zeggen of zo. En ja, misschien ben ik hier ook

weer positief in of zo. Maar ja, ik denk altijd: hoe maak ik een situatie voor mij even

zo fijn mogelijk? En ja, dat betekent dus niet dat ik kerst moet gebruiken om te

vechten tegen wat ik vind dat mensen verkeerd zien aan de bioindustrie, want dan

ga ik huilend naar huis. Zij vinden mij een zeikwijf ja, en de bioindustrie ziet er nog

precies hetzelfde uit. Dus het is echt heel erg lastig. Maar als je weet dat een berg

niet gaat bewegen, dan kan je wel tegenaan blijven trappen. Maar ja, ga dan.

ML Je kunt d’r ook tegenaan gaan liggen, gewoon even, laat maar even.

MIG Even er tegenaan liggen. Met die tequila van net! Of Noomie

ML (lachend) precies.
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NYD Oké nog eentje. (leest voor:)

Haiii liefjes,

Ik ben nu zo’n 8 jaar chronisch ziek en de Kerstdagen zijn daardoor extra lastig en

confronterend, ik zou namelijk heel graag willen dat ik overal bij kon zijn waar ik

uitgenodigd wordt, lekker me helemaal onderdompelen, of zelf etentjes organiseren,

maar dat gaat bij lange na niet… Één korte activiteit buitenshuis in die drie dagen is

wat me meestal lukt - in een goede periode - en de rest ben ik alleen thuis of wipt er

even een vriendin langs voor een knuffel. Het is daardoor altijd een struggle waar ik

dan wél (even) heen zal gaan, hebben jullie tips hoe te kiezen?? Ik probeer sociale

activiteiten wel meer te spreiden over die anderhalve week hoor, door dan kerstig

met mensen af te spreken enzo, maar het feit blijft dat dat toch anders voelt en ik

tijdens Kerst zelf veel mis en me er buiten voel vallen. Dat went na 8 jaar nog steeds

niet, ook al kan ik er beter mee omgaan. Gelukkig heb ik altijd een geweldige

kerstboom van 2 meter als troost waar ik de weken ervoor enormmm van geniet,

maar toch, het blijft dubbel, bleh

NYD de bleh zat nog in een brief

ML Ja, dat begrijp ik.

SAR Hmmmm.

ML Ja dit lijkt me las… dit is.. dit is gewoon kut ook aan december, want dat is één

grote FOMO-maand als je niet mee kan doen.

NYD En wel mee wil doen.

ML Want als je niet mee wil doen dan…

SAR Als Ams-... hoe heet anoniem persoon?

NYD Weet ik niet

SAR Als Amsterdammer kan ik zeggen dat Koningsdag écht niet heel anders is dan

een gewone avond, een goeie avond uitgaan en heel lang doorhalen. En ik denk dat

kerst ook gewoon een heel lang uitgesmeerde dinnerparty is. Dus één: je mist niks.
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En eh… ik herken het wel, zeg maar, ik merk ook dat ik voor allerlei dingen word

uitgenodigd en ik zeg heel vaak ja, op van alles en op een gegeven moment wordt

alles ook soort van hetzelfde en dat is jammer. Want dan ben je op op een

evenement die eigenlijk gewoon heel vet is, met hele vette mensen. Maar ik ben dan

gewoon als een robot, doe ik me concealer op en lippenstift en sta ik daar gewoon

de feestslinger uit te hangen en dan vibe ik met mensen en als ik dat bijvoorbeeld in

plaats van vijf dagen in de week één keer per week zou doen, zou ik veel meer een

connectie maken die je ook echt mee naar huis neemt. Dus ik denk dat dat het

gewoon best wel oké is om wat dingen te skippen. It’s okay.

MIG Ik vind het ook een lastige en vooral particuliere vraag, omdat kijk, ik heb dus

helemaal niet die FOMO met kerst. Dat kan me echt gestolen worden en daarom

zou mijn advies ook weer iets zijn wat eigenlijk niet aansluit op diens particuliere

situatie, want diegene klinkt dus wel alsof diegene het heel leuk vindt om helemaal

precies dat kerstthema te doen. Ik weet, dat er een Nederlands tech-bedrijf is dat

kerst vanwege de decemberdrukte, altijd in de zomer viert, humoristisch. Dus ik

dacht ook van: nou, ik weet niet wat ze obstakels zijn. Misschien zit diegene in een

risicogroep en kunnen dus niet heel veel mensen langskomen. Maar misschien

kunnen d'r juist wel mensen langskomen en dan kun je gewoon, weet ik veel,

gourmetten in jouw huis en ook gewoon vragen: í s er ook iemand die een beetje wil

opruimen voor mij’, als je daar fysiek niet toe in staat bent. En anders kun je

natuurlijk altijd aan de mensen die je dierbaar vragen of ze jou wat vaker willen

uitnodigen. De rest van het jaar voor een feestelijke ‘branch’ (lachend) wat is dit voor

uitspraak? Branch, brunch, bijvoorbeeld. Zelf ben ik geabonneerd op de

Whatsapp-dienst van Fijne-dag-van.nl. Dus die sturen mij elke dag een appje met

‘vandaag is het de dag van de panda’,  ‘vandaag is het de dag van de

bodemreiniging’.

NYD En dan ga je dat lekker vieren?

MIG Soms ga ik dat vieren. Ik houd bijvoorbeeld van espresso martini en dan krijg ik

een appje met ‘het is vandaag espresso martini dag’ en dan ga ik gewoon mensen

waarvan ik weet dat ze van koffie houden vragen ‘wie gaat er mee?’.

ML Ik ga dit even opschrijven, ik vind dit erg leuk.
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MIG Maar goed, deze persoon wil dus graag kerst vieren.

NYD En het probleem zit ‘m volgens mij echt wel in het… want het uitspreiden van

het feest dat doet deze persoon ook al. Want de periode voor kerst worden er ook al

dingen ge-ehm, uitgenodigd. Maar het gaat er eventjes om dat ik tijdens kerst veel

mis en me erbuiten voel vallen. En ik denk ook dat wat jij net zei, Saar, daar herken

ik me heel erg in. Zo van: weet je wel, yet another party. Maar ja, als je chronisch

ziek bent, acht jaar, dan

ML Dan kijk je daar anders naar, denk ik.

NYD Dan is dat… dan kan het misschien zelfs wel pijnlijk zijn. Want ja, makkelijk

praten voor iemand die lekker op het ene feestje en het andere feestje staat. En dat

natuurlijk niet weg dat die kerstdagen alleen-ig of ‘ik mis dingen’. Ook al zouden we

hier met z’n tachtigen zeggen van: Maar je mist er niks aan. Snap je?

SAR Ja oké… Maar als ik bijvoorbeeld. Als Mignon ook maar enige richting gaf van

‘Saar ik wil Oud en Nieuw met jou vieren’, dan zou ik moeite doen om het auti-proof

te maken, om het Zuid-Holland-proof te maken om het vegan te maken.

NYD Om aan te sluiten op iemand wensen.

SAR En dat is omdat ik echt van haar hou. En ik ben niet eens de meest dichtbije

MIG Saar en ik zijn vriendinnen, voor als mensen ineens denken: Wow dat gaat

snel!

(gelach)

SAR Dat is gewoon dat aangeven aan je vrienden.

NYD Maar waar je ook mee zit is dat vrienden verplichtingen hebben, bij familie en

vrienden. Want ik heb heel veel mensen om me heen, want ik vier kerst  niet met

mijn ouders, maar het is dan niet dat ik het per se met allemaal vrienden ga vieren,

want die zijn allemaal zelf… en ik vind het heerlijk om op de bank een pizza te eten.

Dus ik ben ook niet deze persoon, maar ja, het is natuurlijk ook weer niet zo simpel.

MIG Ik denk dus dat een nieuwe traditie, die echt van jou is, alsof je het antwoord

gevonden hebt op iedereen die maar als een robot of een zombie de traditionele
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kerst viert, dat dat je echt een soort van ja, autonomie gevoel kan geven: Dit heb ik

bedacht; Dit is van mij. Ik ben bijvoorbeeld iemand die niet op is gevoed met kerst,

dus ik ga wel altijd naar m'n vrienden, waarvan ik weet dat ze bijvoorbeeld

gescheiden zijn of eenzaam, of ook bijvoorbeeld een gebrouilleerde relatie hebben

met hun familie. Wie heeft er wijn nodig? Ja, en dan ga ik gewoon op m'n fietsje

langs en ja, dat is dan een beetje mijn tijdverdrijf en dat is mijn traditie geworden.

Niet omdat ik dat, ja, omdat ik me anders eenzaam voel, maar omdat ik zie wat dat

leed bij die bij mijn vrienden ook is. Als ik besta dan zijn er meer mensen die geen

band hebben met kerst. En we hebben nu heel de tijd over kerst, maar het is

natuurlijk ook een maand van Hanukkah of nou ja, welke feestdagen dan ook. Ik

denk dat ze te vinden zijn. Het is misschien heel moeilijk en heel spannend. Je zult

wat traditionele ideeën van hoe kerst voor jouw vrienden is of voor hoe het voor jou

was voordat je ziek was, opzij moeten zetten. Maar als je echt een hele leuke, frisse

traditie vindt, ja, mag je het helemaal zelf weten.

ML Ja.

NYD Ja,en iets voor jezelf, want deze persoon noemt natuurlijk al de twee meter

kerstboom. Dat is iets van deze persoon zelf. Ja, en zoiets kan je natuurlijk op de

kerstdagen… weet ik veel, zo'n peperkoeken huisje knutselen. Zeg maar iets

waarvan je denkt: dat kan je zelf doen en dan heb ik wel nog een kerstvibe/-feeling.

SAR Daarover, het is wel, het lijkt wel een soort van taboe te zijn om uit te spreken

dat je niks gepland hebt rond de feestdagen. Want  bijvoorbeeld bij mij denken

mensen ook: oh, die is overal en nergens, die zal wel een vol programma hebben.

Nou, dat is gewoon niet zo en het. Ik denk ook dat dat taboe een keer gewoon

doorbroken moet worden. En ja, het is moeilijk, mensen proberen toch een weg te

vinden in uitgenodigd te worden bij dat klassieke idee van kerst. En ja, ook al heb je

zoveel vrienden en mensen die als familie voelen, kerst is een soort van twee dagen

en dat is heel gauw - ook bij  die goeie vrienden -  gevuld met de ene familie en de

schoonfamilie en dan val je zelf gewoon toch buiten de boot. En ja, ik voel dat nu

ook dit jaar en ik realiseer me ook des te meer. Het kan me ook dit jaar niet zoveel

schelen om eerlijk te zijn, maar ik realiseer me ook wel des te meer dat ik eigenlijk

altijd degene ben geweest die wel voor de rest van de outcast zo'n avond heeft
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georganiseerd en ik heb daar dit jaar gewoon geen zin in, dus daar herken ik me wel

in.

MIG Wat  in de psychologie wel eens gedaan wordt, bijvoorbeeld in een therapie, is

dat ze dan vragen: wat is je droomscenario? En dat is ook een beetje hoe ik kijk naar

de concessies die ik doe. Als ik bijvoorbeeld iets niet kan doen door m'n

gewrichtsaandoening of door mijn autisme, dan denk ik altijd: oké, wat is mijn

droomscenario binnen wat ik wel kan? En dat heeft dan geen financiële

beperkingen, dat heeft geen tijdsbeperkingen. Het begint echt als een

droomscenario, compleet absurd naïef en dan ga ik daarvan de beste versie maken

die nog wel kan. En voor mij werkt dat niet teleurstellend van: Oh, het is een slap

aftreksel. Maar ik kom echt op ideeën die ik vanuit m'n bescheidenheid anders niet

zou kunnen bedenken. Soms heb je groot denken nodig om je bescheiden opzij te

zetten.

NYD Hele goeie.

ML En dat is heel erg vanuit 'wat heb jij nodig? wat vind jij fijn?' Ik denk dat mensen

met kerst sowieso wel iets meer over zichzelf mogen nadenken in plaats van wat je

het gevoel hebt dat andere mensen van je willen. Want dat constante idee dat je

moet doen wat anderen van je willen, dat is ook zo ... Ja, dat blijft maar ... We

hebben niet voor niets deze aflevering al vier jaar achter mekaar. Dat mensen de

hele tijd niet het gevoel hebben dat ze buiten de boot vallen, het gevoel hebben dat

ze het moeten vieren met familie of schoonfamilie. Uiteindelijk zitten we ook heel erg

in hetzelfde schuitje, niet per se met deze brief, want dit is natuurlijk wel weer iets

anders, maar ja.

NYD En wees misschien voor de mensen, dus niet voor degene die de brief heeft

ingestuurd, maar voor de andere mensen: wees als Saar.

ML Ja, voor de outcast.

NYD Kijk eens: wie heb ik om me heen die misschien niet uitgenodigd is en waar ik

misschien even op de thee kan, iets langsbrengen? Het hoeft niet een hele avond te

zijn.
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SAR: Ja, ik blijf erbij: ik denk dat kerst echt een soort confrontatie is met je identiteit,

je sociale identiteit, tenminste hier in het Westen. Net zoals dat in het

Midden-Oosten je identiteit heel erg op momenten van bruiloften naar voren komt.

Dan staan alle spotlights op je en ben je getrouwd. Is er iemand. Zo is dat ook met

kerst. Wie is je familie? Door wie word je uitgenodigd? Het is ergens gewoon een

beetje idioot, maar het is wel zo en ik voel het ook.

ML Ja. Door naar de volgende. Moeten we er eentje uit de dinges trekken of

eentje...?

NYD Ja, effe een korte.

ML Effe een korte.

MIG Waar moet je dat dan uit trekken?

ML Uit die pot die hier staat.

MIG O, die pot.

SAR Iets over eten, please.

NYD Iets over eten.

MIG Dan moet je zelf krabbelen, Saar.

SAR Nee, nee, jij hebt veel wijze raad.

NYD: *lachend* En je hebt zulke lange vingers.

SAR Als het over tofu gaat, dan gaan wij vechten. Oh god.

ML Het gaat over tofu.

NYD *lacht*

SAR Ik ben zelf vega, bijna vegan, maar feestdagen draaien veel om vlees. Ik maak

zelf altijd vega, maar dat is dan voor de 'vega's' en vlees is dan "normaal". Ik krijg

hier steeds meer moeite mee. Ik vind het steeds lastiger om al dat vlees te zien en

niemand die erbij nadenkt. Hoe ga ik hiermee om?
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NYD Oké, dit is een beetje jouw berg, hè?

MIG Ja, dit is mijn berg.

SAR Ook de mijne, hoor.

NYD Dus ook jouw berg.

ML *lacht* Dus allebei jullie berg. Ik hoor graag allebei jullie kijk op deze bergen.

SAR You go first.

MIG Nou, het is voor mij niet alleen qua vlees. Het is voor mij ook ... Ik ga iets heel

snobistisch zeggen.

ML Kom maar.

NYD Doe het. Neem nog een slok van je rode wijn en zeg het.

MIG Ja, wacht even. Ik neem even slokje wijn. Korte pauze. *Glas wordt weer op

tafel gezet*. Mensen met misofonie worden helemaal goed nu. Het heeft ook echt te

maken écht góór eten. Sorry, maar ik wil heel even roddelen. Iedereen heeft iemand

in de familie die dénkt dat ie heel goed kan koken en diegene kan écht nog geen

Olvarit potje opwarmen. Het is werkelijk waar.

ML *lacht*

NYD Shots are fired!

MIG En die mensen staan altijd vooraan om iets te koken. Dit zijn dezelfde mensen

die vlees blijven verdedigen, terwijl we écht allemaal weten ... Weet je, ik ben echt

heel erg van autonomie en je eigen keuzes maken, hoeveel verdriet het mij ook doet

dat mensen in mijn gezicht dat zitten te eten. Ik vind autonomie ons grootste goed,

dus ik probeer daar geen ruzie over te maken, maar het is een veel groter probleem

dan alleen vlees en vis en zuivel en eieren, of waar je grens dan ook ligt.

SAR Dat is heel ongemakkelijk. Sommige mensen, ik ga geen namen noemen, die

zijn goed op bepaalde velden en die denken dat ze dat op alles zijn. I'm sorry, maar

koken is just not one of them. En ik vind het dan heel irritant.
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MIG Over wie heb je het?

SAR Dat ga ik niet zeggen. Ga ik offline zeggen.

*Iedereen lacht*

SAR Ja, ik denk gewoon stop it! Hoeft niet. Hoeft niet. Je mag, zeg maar, gewoon

andere kwaliteiten laten tonen, zoals de group chat doen of het thema verzinnen.

MIG Ik zal even mijn telefoon erbij pakken, want ik heb dus een appje gestuurd in de

schoonfamilie-WhatsAppgroep dit jaar. Die kan ik wel even voorlezen.

ML Over vega zijn?

MIG Nou, over eten in het algemeen. Mijn probleem met eten gaat dus verder dan

alleen vega of vegan eten of wat dan ook. Voor mij is het belangrijk dat er bepaalde

structuren in zitten. Voor mij is het ook belangrijk dat er niet te veel over eten

gesproken wordt al voordat we gaan eten, want dat haalt mijn plezier weg. Dan krijg

ik allerlei triggers van vroeger. En dan, voor ik het weet, wil ik niks meer eten. En dan

zit ik in de leegte te staren en zit ik te huilen en gaat iedereen vragen: wat is er naar

hand? Dan ligt er nog meer aandacht op of wordt het allemaal nog veel groter. Dus

er was op een gegeven moment een beetje gekibbel. Nou ja, gekibbel is een groot

woord. Er waren mensen die heel graag bepaalde dingen wilden maken, heel

vleesrijk. Ja, voor hun ben ik natuurlijk schoonfamilie en zij hebben een traditionele

manier van vieren. Ik kom daarbij en ik heb een heel andere opvatting over eten die

verder gaat dan moraal. Dat heeft ook te maken met bepaald trauma. Dus toen heb

ik dit geappt. Dat mogen jullie gewoon overtypen en dan kan je van autisme iets

anders maken.

NYD O ja, heel goed.

MIG Ik ga heel eerlijk zijn. Door mijn autisme is eten voor mij best een ingewikkeld

thema en het geeft me altijd heel veel stress. Als ik ergens heen moet en van

tevoren niet goed weet wat ik kan verwachten. Vooral als ik de enige ben die

bepaalde dingen niet eet. Dan voel ik me lastig, opgelaten, maar in combinatie met

mijn obstakels met eten ook onprettig. Vanzelfsprekend wil ik alles afstemmen, maar

het geeft mij in ieder geval een groot gevoel van rust als ik weet dat ik een stok
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achter de deur heb die ik zelf heb voorbereid. Wanneer ik dus iets meeneem, is dat

niet omdat ik jullie niet vertrouw of in de weg wil zitten, maar omdat het voor mij en

mijn autisme dan makkelijker is om me te focussen op een gezellige avond en het

gesprek, doordat er dan een aantal prikkels al weggenomen zijn. Nu ik dit gezegd

heb, hoeft het ook helemáál geen onderwerp van gesprek meer te zijn, maar ik wil

het liever even eerlijk van tevoren zeggen, dan dat er op enige manier wrijving kan

ontstaan.

NYD Ja, dit is gewoon top.

ML Ja! We gaan deze echt effe gewoon kopiëren naar de shownotes en dan kunnen

mensen het gewoon knippen-plakken en dan kan je het gebruiken.

NYD Duidelijk aangeven wat je wil.

ML Ja, precies.

MIG En als je dan nu nog gaat zeggen 'nee, bekijk het lekker', nou, dan ben je

gewoon... Dan houdt het op, toch?

ML Maar ik heb nog even een vraag. Want jij zei net: dit is vooral omdat mensen niet

kunnen koken. Stel nou, al het eten is vlees en het is supersuperlekker, denk je er

dan anders over? Als mensen wel heel goed kunnen koken, maar het is allemaal

vlees?

MIG Nee, ik bedoelde meer gewoon dat het probleem voor mij ... Ik bedoel ook niet

dat mijn schoonfamilie niet kan koken, hoor. Dat bedoel ik niet.

*Iedereen lacht*

ML Hallo, schoonfamilie.

NYD Even roddelen.

MIG Nee, het probleem is is gewoon ... Kijk, het overstijgt het vlees eten. Ik denk dat

deze problematiek of dit vraagstuk niet is gereserveerd voor vlees. Het gaat ook over

heel veel uit pakjes, bijvoorbeeld met heel veel zout, of dat je een dieet hebt waar

dat niet in past, gluten. Er zijn natuurlijk allerlei varianten hierop te verzinnen.
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Niet-duurzame dingen, palmolie. De problematiek is nu weer particulier, maar ik

denk dat iedereen een equivalent heeft.

ML Het gaat waarschijnlijk ook echt over het neerkijken op vega zijn, het neerkijken

op groentes en zo. Dat sommige mensen het gevoel hebben dat vlees een soort van

onoverkomelijk onderdeel is van de maaltijd en dan dus toch een beetje raar

opkijken. Terwijl ik denk: mensen kunnen niet vega zijn, maar alsnog supercreatief

zijn met groentes en dat als een soort gelijkwaardige voedingsmiddelen zien en dat

is soms niet zo. Dat wou ik even zeggen.

NYD Ja, goed gezegd. Maar zelf dus iets meenemen en ook aangeven wat je ...

MIG En daarin heb ik nog de tip dat je vooral iets moet meenemen wat niet heel veel

tijd, ruimte en pannen inneemt in de keuken, want die keuken is vaak gereserveerd

voor de mensen die die traditionele lijn volgen. Dus maak bijvoorbeeld een zalf al

van tevoren zelf - Saar heeft misschien nog een goeie tip. Dingen die in de oven

kunnen, die niet per se de grillfunctie nodig hebben, dus die mee kunnen met andere

gerechten in de oven. Dat soort dingen. Dat is moeilijk misschien als je niet kunt

koken.

ML Zo, slim!

NYD Ja, meedenken met de mensen waar het gehost wordt. Een hele goeie.

MIG Ja, want ik wil zo min mogelijk lastig zijn, omdat je dan het stereotype bevestigt,

waardoor ze helemaal niet naar je willen luisteren.

ML En heb jij een go-to-gerecht, of niet?

MIG Ehm, ik zou wel dingen van tevoren maken. Dan gaat de smaak er lekker in

zitten, dingen die je luke warm, lauwwarm, kunt eten bijvoorbeeld. En niet dat je dus

inderdaad nog allemaal dingen moet gaan afblussen of risotto moet maken of zo.

Dus ja, ik denk iets van een zalf is altijd lekker. Dan iets d'rop, iets crunchy, iets van

hazelnoten of zo. Ja, ik kan wel receptje verzinnen en dan kunnen we die delen in

stukjes of zo.

ML Ja, I love it. I love al deze concrete tips, helemaal leuk.
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NYD En wat is jouw party-feestmaaltijd-favourite? Nou ja, favourite kan ik niet in jou

vragen, want je hebt er natuurlijk duizenden.

SAR Ik ga zelf deze week staan in twee boekhandels waar ik eigenlijk ga laten zien

dat Irakees koken ook kerstproof kan zijn. Daar heb ik wat gerechten voor

geselecteerd. Maar ook daarin struikelde ik wel over de vraag ik er gevoelsmatig

gauw lam in wil stoppen en dat is voor mij ook moeilijk. Maar daar is een ander

gerecht en dat heet Fesenjān en die heb ik al vegan gemaakt. Dat is een gerecht

van een saus van walnoot, granaatappel, een beetje cacao en citrusschil. En dan

heb je dus eigenlijk dat luxe warme.

ML Ja, het klinkt heerlijk en luxe.

SAR Daar gaat dan gefrituurde aubergine op. Ik denk gewoon als je iets vegan of

vega wil zoeken, moet je zorgen dat de basis een luxe vibe heeft. Ik serveer dat dan

met saffraanrijst, want dan kan je dat soort van wegwerken. Ik weet niet of Mignon

het hiermee eens gaat zijn, maar ik ben gewoon een persoon van mezelf. Ik ben zelf

ook echt wel als vleeseter ook veel bezig met dit thema en helemaal als culi. Ik zit

daarin wel echt in mijn eigen bubbel, waarin ik ook steeds níet meer vlees durf te

serveren, ook al is het een bepaalde cultuur die ik wil uitdragen. Mijn mening is dat

kerst niet het moment is om je vega agenda of je idealen te pushen. Ik denk gewoon

niet dat dat het moment is. Er is geen noodzaak om met kerst mensen aan te sporen

om vega te koken.

ML Daar heb je de rest van het jaar voor, vind jij.

SAR Ja, sorry.

ML Nou ja, ik kan me daar wel in vinden, hoor.

NYD Dat berg verhaal nogmaals van jou net. Wanneer kies je welk thema? En ook

wat jij zegt ook over traditie of cultuur. Weet je wel, ja, als dat in jouw schoonfamilie,

Mignon, zo is, dat ze weet ik veel een kalkoen of zo doen, waarvan jij denkt 'sorry,

hoor, no way, dat ik het eet'.

MIG Die Leute sind Deutsch.
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NYD Ja, dus wat staat er dan op het menu? Fazant? Geen idee, wat hebben ze in

Duitsland?

SAR Maar als ze daardoor wel een required effort zouden doen om iets equivalents

voor de vega te serveren is dat oké. Als dat niet zo is, zou ik gewoon weglopen en

weggaan.

NYD Of zelf iets meenemen, want het is niet voor iedereen even makkelijk.

MIG Ik heb één oplossing, die eigenlijk alles zou oplossen.

SAR Knolselderij, whatever. Je kan van alles doen.

MIG Het hele probleem is dat bij kerst iedereen opeens een bord met eten krijgt, wat

in de keuken gemaakt wordt en dan uitgeserveerd wordt alsof je huis een restaurant

is. Wij zijn dat thuis helemáál niet gewend. Wij hebben altijd enorme schotels met

rijst en salades en dan kan er vlees tussen staan, maar dan is het aan jou of dat je

wel of niet opschept.

NYD En daarom is gourmetten ...

*Iedereen lacht*

SAR Sorry, maar bij gourmetten denk ik echt aan die Lidl-pakjes van drie voor vijf

euro.

NYD Maar daar heb je tegenwoordig dus allemaal vegadingen voor, want Daniel en

ik eten vega en dat is altijd prima geregeld, terwijl dat niet een vegaomgeving is.

MIG Want dan zorgen je ouders of je schoonouders gewoon nu voor vegadingen?

NYD Zeker.

MIG En dan eten ze die vast zelf ook.

NYD Precies. "O, dit is eigenlijk wel lekker". Altijd. Nee, maar dus het ding van dat er

heel veel op tafel staat en dat je zelf kan kiezen. De brievenschrijver heeft dus

frustraties met dat er vlees op tafel is, maar daarvan zou ik dan hopen of denken

van: probeer het de andere kant op te schuiven.
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MIG En als je dus kan scheppen in plaats van borden opmaakt, dan kun je ook

zorgen dat alle vleesgerechten in één hoek van de tafel staan.

NYD En dan hoef je er ook niet mee geconfronteerd te worden de hele tijd.

SPONSOR Lago Lago festival

NYD Ding dong! Ding dong! Dong dong dong dong dong dong dong. Tijd voor een

woord van onze sponsor: LAGO LAGO! Knap hè, hoe ik zo van kerstmuziek

doorging op house.

ML Ja, heel mooi. En echt ook gewoon niet te evenaren eigenlijk.

NYD Niet van house te onderscheiden.

ML Oké, het idee dat het na deze donkere periode toch echt weer een keertje zomer

wordt, dat sleept mij, mij, Marie Lotte Hagen, deze donkere periode, deze winter

heen. Ja, gewoon het idee van festivals, lui liggen in de zon ... Ik wil het allemaal. En

mensen, het kan allemaal, het mag allemaal, op LAGO LAGO-festival. De

meerdaagse festivalvakantie in de Achterhoek.

NYD Van 30 juni tot en met 2 juli vindt bij het Stroombroek in Braamt, aan een

prachtig meertje in groene omgeving, het festival plaats. Er is een ruime camping

met comfi voorzieningen en voor de luxepoezen zijn er zelfs bungalows waar je in

kunt slapen.

ML Luxepoes, that's me. Hello hello. Tijdens het festival zijn er verschillende podia te

vinden op het strand en in de bossen rondom het meer Stroombroek. Verwacht een

aantal serieuze house- en technopodia.

NYD Dong dong dong.

ML Ja, wat Nydia net al demonstreerde.

NYD In de vorige aflevering hadden we het al even over duurzaamheid op LAGO

LAGO en we voelden ze ook aan de tand over diversiteit van de line-up. Nou, daar

zijn ze mee bezig en ze hadden ons het volgende te zeggen:
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ML *schraapt haar keel.* Ik ga even voordragen: Ons uitgangspunt is om binnen

twee jaar te groeien naar een festival waarbij ongeveer de helft van de artiesten níet

valt in de categorie cis, hetero, witte man. Dit geldt niet alleen voor de balans in

diversiteit van artiesten op het podium, maar ook voor het backstage crew achter de

schermen

NYD Yes! Daar zijn ze ook nu al mee bezig.

ML Lago Lago lijkt me oprecht een WARM BAD

NYD Zal ik jou dan maar eens vertellen waar je tickets kunt kopen?

ML Yes, please.

NYD www.lagolago.nl - en LAGO schrijf je met een G.

EINDE SPONSORBERICHT

NYD Door naar de volgende?

ML Ja, het is nog een eet vraag.

NYD Leuk.

Hoi lieve meiden!

Ik luister jullie podcast super graag en zie jullie volgende week ook in Hoorn

optreden! Daarnaast ben ik ook fan van Sara en Mignon en denk ik dat zij deze

vraag wel begrijpen.

Hier volgt een niet al te serieuze vraag, want ik heb gelukkig een hele warme familie

en kijk juist ontzettend naar kerst uit. Eigenlijk is het vooral een irritatie: sinds een

paar jaar maakt iedereen bij ons 1 gang voor het kerstdiner met de familie. Omdat

onze roots in Engeland liggen, is dit erg traditioneel met kalkoen en typische

gerechten. Ik en mijn zusje eten vegan en daarom maak ik vaak het vegan

hoofdgerecht. Ik besteed daar veel tijd aan en zoek steeds iets heel origineels.
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Nu kook ik super graag, maar bakken vind ik ook heel leuk! Ik zou dus ook graag

eens het nagerecht willen maken, alleen ieder jaar kiezen mijn zusje en haar vriend

deze gang. Het probleem is alleen dat ze hem niet optimaal benutten, want ze

hebben dus al 2 jaar als nagerecht fruitsalade gemaakt!!! Ja, echt! Met kerst!

Nu denk je: dan maak je toch nog een nagerecht? Maar we hebben ookal Christmas

pudding, dus dat zijn al 2 nagerechten en de irritatie zit hem meer in dat mijn zusje

dit net zo serieus moet nemen als ik doe.

Nu stuurt mijn zusje net het schema door van dit jaar en wie mag het nagerecht weer

maken? Mijn zusje en haar vriend.

What to do? Een extra nagerecht maken? Zorgen voor een afbak main (ah heeft ook

vegan ovenproducten zag ik!) en dan samen met haar het nagerecht maken? Iets

maken waar de fruitsalade op mag?

Help een foodsnob uit de brand! Xx Sharon

SAR Sharon, shout out naar jou.

NYD Maar dit doet mij dus weer heel erg denken aan wat jij net, Sara, dan krijg ik

een pakje tagliatelle voor mijn neus.

SAR Mijn vriendinnen gaan zo boos worden, want ze weten echt precies over wie

het gaat. Sorry! Het mag gewoon een keer gezegd worden.

ML Absoluut.

SAR Sommige mensen die denken..

MIG Maar hoho, is het pushen van je eigen culinaire agenda niet hetzelfde als het

pushen van een veganistische agenda?

SAR Ehhhh…

NYD Nou, dat is de vraag.. Want is het pushen van een culinaire agenda of is het

zeggen van: Dan doe ik het dit keer, want jij doet het altijd.
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MIG Nee, niet de vraagsteller, maar Saar in het bijzonder.

NYD Oh, Saar nu ff gewoon.

ML Even met z’n allen allemaal op Saar.

SAR Nou, dat vind ik niet Mignon Nusteling, want ik denk: Deze mensen die kunnen

ook zeg maar, als je het niet zelf voor.. Ik ga hier zo ruzie mee krijgen.. Als je het niet

zelf voor elkaar kunt krijgen, dan kan je mij ook vragen stellen waar je goeie dingen

kan afhalen. En ik vind het heel raar dat mensen denken dat ik voor m'n vrije wil een

weekendje in een paradijs ga zitten en dan voor de lol Caprisun ga drinken en

diepvries loempia’s en Dr. Oetker funghi pizza. Sorry.

NYD * lacht * Er wordt even heel hard..

SAR Ik voel Sharon helemaal.

MIG Weet je wat jij nu doet? Het is eigenlijk heel goed dat dit gebeurt. Dit mag er

zijn. Want.. wat de vragensteller en jij eigenlijk gemeen hebben, is dat ze niet gezien

worden. Ze hebben het gevoel dat ze niet gezien worden en deze vraagsteller kan

dus blijkbaar heel lekker bakken. Fruitsalade is trouwens ook helemaal niet zo heel

goed voor je spijsvertering na een hele maaltijd. Maar goed dat..

ML Allemaal suikers, zwaar.

MIG Dat gaat allemaal gisteren en zo, ga je scheten laten.

NYD Niet de spijsvertering agenda pushen tijdens de Kerst. * iedereen lacht *

MIG Als jullie scheten laten, komt het daardoor. Nee, maar..

ML Is dat zo door fruit?

SAR Fruit is heel niet ayurvedisch om te eten.

ML Ooohh.. Nou, hebben we weer wat geleerd.

MIG God, ja, dit leidt me ook weer helemaal af. Oh ja, dus ze voelt zich niet gezien

en jij voelt je niet gezien.

SAR Ik voel me niet serieus genomen.

30



MIG Ja, precies. Dat is een metaforische manier. Dus ik denk dat je.. Nou diegene

houdt van bakken, dus dat kan je ook dat als ontbijt serveren. Of misschien gaan die

mensen natuurlijk weer naar huis.. Ik zit nu helemaal m’n Duitse schoonfamilie in

m’n..

NYD Het is iets met dat nagerecht. Ik denk niet dat we wegkomen met dan bak je

iets voor het ontbijt.

ML Ik weet niet of dit aan de hand, het staat gewoon niet in die brief, maar heb je het

je zusje gevraagd? Mag ik een keer het nagerecht doen?

NYD Ja, dat vroeg ik me ook af.

SAR Ja, maar dan gaat ze, dan gaat ze gewoon een heel suffe parfait maken. Ik zou

gewoon zeggen: Luister vriendin, hier zijn een paar links van de standard die ik

graag zou willen zien, hoe vet is dit?

NYD Nee. Want het gaat er niet om.. Het gaat niet zozeer.. Kijk, ze is het niet eens

met de fruitsalade.

ML Maar dat is van ondergeschikt belang.

NYD Maar het gaat er om: Ík wil het doen! En m’n zusje mag ‘t altijd doen.

SAR Ja maar, ik denk dat haar zusje niet door heeft wat de standaard is. Ik hoor er

vooral in dat zij dit heel serieus neemt.

NYD Ja, en dat zusje moét het ook serieus nemen inderdaad, dat staat zelfs in de

brief.

ML Dat klinkt trouwens wel als gevaarlijk. Want stel dat zusje zegt: Oké, prima, maak

jij het nagerecht maar dan maakt zij misschien het hoofdgerecht..

NYD En wat komt er dán..

MIG Ja, weet je wat het is? Kijk, ik denk dat dat zusje, dat zusje klinkt ook een beetje

oneerbiedig, maar het zusje misschien al heel erg water bij de wijn heeft gedaan en

voor haar gevoel een stap richting d'r zus gedaan heeft door fruitsalade te maken,

want dat is vegan.
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NYD Nee, het zusje zelf is toch ook van vegan?

MIG Oh, die is óók vegan!?

NYD Ja, volgens mij wel.

MIG Oh ja.

NYD Hier, ik en mijn zusje eten vegan..

MIG Oké, maar als de hobby van de grote zus bakken is, dan denk ik: gaat het echt

om het nagerecht of om het bakken? Want dan kan je een héél lekker olijfbrood

maken, of weet ik veel, wat je allemaal kan bakken. Dus gaat het om het slot van de

avond zijn?

NYD Oh ja..

MIG Of gaat het echt om het bakken? Is dit echt een culinaire wens of is dit, sorry

vraagsteller, toch ego?

SAR Ik denk dat het ego is en ik sluit me daar helemaal bij aan.

MIG Ego is ook helemaal niet verkeerd.

NYD Maar een extra nagerecht maken, fuck it, doe het gewoon.

ML Dan zijn d’r drie.

SAR Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je wil dat iedereen dit net zo

serieus neemt als jij.

NYD Maar je kan niet dingen eisen van mensen. Want ze zegt: M’n zusje moet het

ook zo..

SAR Iedereen kan koken als je ze gewoon tools geeft.

NYD Maar niet iedereen wíl dat.

SAR Ja, en dát is het probleem.

NYD Maar ís dat een probleem?

32



ML Maar daarom denk ik dus ook: Als niet iedereen dat wil. Als dit zusje fruitsalade

maakt en het is niet naar de standaard..

SAR Fruitsalade is het equivalent van Caprisun!

NYD Ja, dat is zo * lacht*

ML Ik snap het helemaal en ik ben het ook met je eens. Maar het is meer gewoon

dat ik denk: Dan vind dat zusje, het zusje, het waarschijnlijk ook helemaal niet zo erg

als jij het nagerecht maakt?

NYD Dat vraag ik me dus ook af inderdaad.

ML Uit níks hier uit deze brief lees ik af dat dit zusje het erg gaat vinden als Sharon

zegt: Luister, ik ga het nagerecht maken.

MIG Ik weet het niet. Als ik naar mijn eigen eet issues kijk.. Ik moet bijvoorbeeld altijd

iets fris en waterachtigs hebben nadat ik heel veel deeg gegeten heb.. Dus we weten

niet wat daar zit. Dus ik zou inderdaad gewoon zeggen: drie desserts, fuck die shit,

doe het gewoon, het is maar vijf dagen per jaar kerst. Of hoe lang duurt..

ML Hele maand..

MIG Dat is Chanoeka, die acht dagen.

NYD Oh ja.

ML En ik vond haar eigen optie van iets maken waar de fruitsalade op mag..

NYD Heeeel goed idee.

SAR De trifle uit mijn boek.

NYD Jaaa! Die is heel mooi en feestelijk. Maar die is niet vegan? Of kan die ook

vegan?

SAR Alles kan vegan joh.

NYD Ja, weet ik veel..

SAR Ja, dat kan wel vegan.
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ML Maar dat is heel slim, want dan kan je ook nog altijd kiezen of je zelf, zeg maar,

als je geen zin hebt in allerlei stoelgang momenten.. Dan kan je ook zeggen: Ik doe

fruitsalade niet d’rop en dan.. dat is toch allemaal gewoon hartstikke voor ieder wat

wils? Ik vind dat écht een hele goeie optie van jouzelf, Sharon.

MIG Ik denk sowieso dat als je het onderwerp wél wilt aansnijden bij je zusje, dat het

wel ontzéttend leuk is om te benoemen dat het waarschijnlijk in de Nederlandse

podcast geschiedenis nog nooit zó lang over een fruitsalade gegaan is. Dankzij jou.

ML En ik blijf er bij.. Maar dit heb ik ook.. Of blijf er bij, dit heb ik nog niet gezegd in

deze podcast volgens mij.. Maar met al deze dilemma's is het natuurlijk ook zo:

Eigenlijk ben je al te laat. Want éigenlijk zou je alles een soort van moeten

aansnijden al in juli.

NYD Ja. Dit jaar maak ík het nagerecht.

ML Ja, weet je wel? Van nou, ik denk hier alvast over na en dit jaar ga ik het doen.

NYD Ik zit gewoon te gourmetten, Saar.

ML Nydia die doet gewoon gourmetten, daar ga je haar niet vanaf brengen hoor.

MIG Of jullie moeten lootjes trekken.

SAR Oh, goed idee!

MIG Dat kan ook, wie welk gerecht mag maken.

ML Maar daar moet je óók al in juli mee beginnen. Dan zeg je: Weet je lieve

mensen, ik lig hier op het strand en ik zit opeens te denken aan het kerstdiner en ik

denk dat we het met lootjes gaan doen vandaag. Ik heb een briljante ingeving we

gaan het met lootjes doen.

SAR In juli 2023 komt het kerstboek van Mignon uit: How to survive Christmas. Dat

is een briljante ingeving.

ML Is dat echt zo?

NYD Is dit waar?

SAR Nou, ik vind dat..
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MIG Oh nee, dat is niet waar, maar ik heb nog wel een tip..

NYD Want dat zou waar moeten zijn.

ML Dat is geniaal! Al jouw concrete tips en dan in juli alvast.

SAR Mignon, dat moet je echt doen.

MIG Als je iets.. Dit is even een algemene tip. Algemene tihip *op een grappige toon*

SAR Dat was een jingle.

ML * lacht *

MIG M’n eigen jingle ter promotie van m’n kerstboek volgend jaar. De algemene tip..

ML Ik ga hem even opschrijven, misschien kan Daniel er nog iets mee doen.

ML/NYD Algemene tihip *op een grappige toon*

MIG Ik ben nu heel bang dat de luisteraar mij heel bazig vindt, maar goed..

NYD Nee.. En al vonden ze het..

SAR Je bent niet bazig, maar wel superieur en het is oké.

ML Ja, superieure vrouw.

MIG Kijk, mijn tip is.. Ik heb namelijk ooit een keer een cursus gedaan Feedback

geven. Die kan ik iedereen aanraden. Dat is niet de tip, maar dat was een zij tip.

Krijg je d’r extra gratis bij. Als je iets wil aankaarten bij je familie of vrienden over dit

soort onderwerpen moet je nooit zeggen wat zij verkeerd hebben gedaan. Altijd

benoemen wat het gevoel is dat het bij jou achterlaat. Hé Saar, jij dringt mij al tien

jaar een fruitsalade op. Nee, dat moet je dus niet zeggen. Saar, jij bent ik altijd heel

serieus bezig met die fruitsalade, dat doe je echt héél erg goed, maar ik hou dus

heel erg van bakken. Ik ben daar de laatste jaren best wel veel mee bezig geweest,

ik heb me ontwikkeld en ik zou het heel leuk vinden om eens een keertje iets te

kunnen bakken en dat jullie dat dan ook allemaal kunnen proeven. En als dat niet

mag, dan voelt het gewoon alsof ik niet mezelf helemaal kwijt kan in iedereen die

iets aan de avond toevoegt.
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ML Ik ben om. Ik ben om.

NYD Ja, van mij mag je nu metéén gaan bakken.

ML Die fruitsalade in de prullenbak kieperen en gewoon klaar.

SAR Fruitsalade..

NYD Nee, maar dat is natuurlijk helemaal zo. En niet zeggen: Jij doet dit fout en je

doet dit en dit en dit, maar gewoon wat het bij jezelf..

ML Saar kan niks meer uitbrengen. Die blijft maar fruitsalade herhalen.

SAR Ja, ik denk gewoon.. Wow.. Waarschijnlijk in blokjes ook.

NYD Ja, hoe anders..

ML Misschien wel.. Ja, hoe anders.

MIG Misschien in een plastic zakje, zoals je het bij de McDonalds krijgt als je een

Happy Meal bestelt.

SAR Doe het dan met chili dipsaus, dat wil ik erbij vertellen.

NYD Toch nog even een culinaire fruitsalade tip.

SAR Ja, als het toch de fruitsalade moet worden.. Echt waar, deze tip meen ik heel

erg. Ik heb het in Laos gehad. Doe dan, maak er dan mak jeow dressing bij. Dat is

dus tamarinde, geroosterde rijstkorrel, vissaus, limoensap.. en dat dippen.

NYD Ja, dit klinkt meteen weer heerlijk. Geef me nu weer die fruitsalade. Ik was net

nog bij het bakken en nu..

ML Klinkt goddelijk. Nu wil ik graag allebei de nagerechten. Alle drie. Want ook de

Christmas pudding. Nog eentje, Nyd..

NYD Waar hebben jullie zin in? Iemand die met een conspiracy theory tante te

maken heeft?

MIG * lachend * Sorry, ik zit nog te denken aan die ene oude Engelse oma die is als

enige aan die Christmas pudding zit.. * iedereen lacht *
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MIG Oké, verder.

SAR Next story.

NYD We hebben dus een conspiracy theory tante, daar kan ik iets over voorlezen..

Iets over autisme en feestdagen.. Eeehhmm.. Jullie moeten even ja of nee zeggen

op dingen, want..

ML Doe die conspiracy.

NYD De conspiracy tante.. Oké.

Hey hoi halloooo!

Mijn dilemma/probleem heeft te maken met een tante die heel erg gelooft in

conspiracy theorieën, ze wilde zichzelf ook niet vaccineren en dat soort dingen. Ik

stoorde mezelf al eraan, en we hebben in de familiegroepsapp al menig discussie

gehad. Maar laatst vertelde ze dat je kraanwater niet moet drinken, want er zitten

metalen e.d. in.

Nu is het probleem dat mijn oma die appjes ook leest, en zij er nu niet meer door kan

slapen omdat er zoveel mis is in de wereld. En dat ik het ontzettend vervelend vind

om deze discussie te moeten aangaan, want de rest van de familie speelt vaak mooi

weer.

Nu is mijn vraag hoe 'stop' ik mijn tante, echt niks dringt tot haar door lijkt het. En ik

vind het eigenlijk niet meer leuk om de kerst met haar en de familie te vieren.

Ik hoor graag jullie wijsheden!

NYD Dat is moeilijk, ja.

MIG Oké, die tante is unstoppable, die ga je niet stoppen.

NYD Nee, die ga je ábsoluut niet op een ander idee brengen.

ML Die ga je ook niet overtuigen.
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NYD Die zit kniediep in dat kniewater, of juist niet in dat kniewater eigenlijk..

ML Kniewater?

NYD Kraanwater. Dus dat valt niet meer.. Daar moet je ook absoluut niet mee gaan

discussiëren om uit te leggen dat dat niet waar is, want dan ben je juist. Dan hoor je

juist bij de schapen die geloven dat de wereld nou ja..

ML Ja, precies.

NYD Niet de discussie aangaan.

ML Dan stel je niet je eigen vragen.

NYD Precies.

MIG En als zij gestopt is met water drinken dan is ze d’r niet heel veel Kerst meer bij,

denk ik. Toch? Dan droog je gewoon helemaal uit binnen twee weken.

NYD Misschien drinkt ze alleen nog maar fles water? Wijn?

MIG Microplastic.

NYD Wat kan je dan eigenlijk nog.. En zou ze dan bijvoorbeeld wel fruitsalade eten

die gewassen is met kraanwater?

MIG Misschien gaat ze d’r tong uitsteken als het regent buiten?

NYD * lacht * Dit soort vragen kun je allemaal vragen aan je tante. En dan kun je dus

heel erg gewoon meegaan in het..

SAR Ik heb dus dit soort familie.

NYD Ja, het is wel oprecht natuurlijk vervelend.

SAR Ja, het is ontzettend ongemakkelijk. Ik ben meegevraagd naar een soort

bijeenkomst over social media, in een heel bad way, en ik..

ML Maar social media als iets slechts.

SAR Ja, ja, de evil, ja.

ML En dan door jouw familie?
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SAR Ja, maar ik herken heel erg wat deze vrager zegt, want ik heb dit dus nog nooit

meegemaakt. Ik heb altijd, ik heb nog nooit familieleden gehad die zeg maar zo ver

van mij af staan. We waren het wel met elkaar oneens.. Als ze dit luistert bent ik

fucked, maar.. Ik denk het niet. Want Spotify is haram.

MIG Bij de fruitsalade was ze al afgehaakt.

ML Dat is gewoon klaar.

SAR Maar ik krijg dan allerlei heel rare conspiracy theorieën naar m'n hoofd

geslingerd. Maar ik ben dan zo pleasend, ik denk dan altijd: arme meid, wat sneu dat

jij hier allemaal in gelooft. Dus ik snap het wel, ik heb altijd medelijden, maar ik ben

heel pleasend daarin. Dus ik denk dat Mignon beter advies..

MIG Nou, kijk, op zich zou hier dus geen probleem geweest zijn, want die tante kun

je gewoon lekker laten lullen en op een gegeven moment loop je gewoon weg. En

dan staat ze tegen de plavuizen te lullen en dan denk je, laat maar doorgaan. Het

probleem wat hier ontstaat is oma!

ML Ja, precies

MIG Oma ligt wakker en dan denk ik: laat je tante voor wat je tante is en ga oma

laten zien, buiten kerst om, hoe ontzettend leuk de wereld is. Neem haar mee naar

de kinderboerderij, neem haar mee naar… Wat is nog meer leuk?

ML Allerhande dingen, een wijncursus…

MIG Clowns, ik vind clowns heel leuk! Ja, bijvoorbeeld mijn… Oké, mijn oma die

heeft eigenlijk heel weinig spreektijd gekregen in haar leven. Ze is ontzettend

feministisch en nu m'n opa wat… en m'n opa is leuk hoor dus dat ligt niet aan hem,

maar wel een beetje aan de tijd gewoon waarin ze geboren is. Nu m’n opa wat

minder fysiek mee kan met haar, moet ze opeens allemaal zelf dingen doen. Dus ik

vraag heel de tijd: wat vind jij leuk? Nou, ik ben belachelijke dingen met haar gaan

doen. Maar zij vindt alles geweldig. Ze komt uit Brabant, ging naar een Brabants

museum, waar ze met poppen het platteland hadden na gemaakt. Ik dacht echt: wat

een pauperbende! Nou, ik heb daar vijf uur rondgelopen. Ik wilde naar huis en zij

was alleen maar helemaal vol van die situatie. En oudere mensen hebben gewoon…

Op een gegeven moment wordt hun wereld kleiner en hun wereld wordt dus ook wat
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hen wordt voorgeschoteld. En als je d'r echt mee zit en je hebt een goeie band met

je oma, je hebt daar zin in, dan zou ik helemaal niet proberen te ‘bashen’ wat je tante

doet, maar dan zou ik laten zien wat er allemaal voor moois is. En dan zou ik dus

zorg dat haar referentiekader door jouw gekleurd wordt en niet door je tante.

ML Ja, true

SAR Ik merk ook wel, naarmate mijn vader ouder wordt, dat ik ook steeds meer

realiseer dat ik er niet zo hard meer in hoef te gaan. Sommige oudere mensen, als ik

voor mijn ouders mag spreken, die hoeven helemaal niet de waarheid te weten en

dat soort dingen. En ik probeer het ook op die manier te benaderen. Je wil gewoon

een mooi moment vastleggen. Een moment van ik ben met m'n vader en we gaan

samen een wandeling doen, of we eten samen een frietje bij één of andere tent. En

ik denk dat dat heel belangrijk is. In plaats van… Ik heb tenminste, ik ben daarin,

misschien gooi ik sneller de handdoek in de ring. Ik denk, bij mensen die ZO ver van

m'n idealen af zijn, hoef het niet met elkaar eens te zijn. Ik zoek wel gewoon de

‘communalities’ en ik denk dat dat gewoon jezelf vrede geeft. Laat die mensen

lekker, je kan niet iedereen redden.

NYD Ja, dus het ding van nu is mijn vraag: hoe stop ik mijn tante? Daarop

antwoorden wij nu met z'n allen: niet! And don’t try

SAR Nee! Dat is heel kut maar…

ML En ZEKER niet met kerst of met de feestdagen. Waar gewoon weer een hoop

van afhangt.

NYD En als zij erover begint: ander onderwerp

ML Ja, ander onderwerp

MAG Nou sterker nog, ik zou denken… maar zo richt ik mijn hele leven in. Wat moet

IK doen om het zo makkelijk mogelijk voor mezelf te maken? Want ik heb al zoveel

last van mezelf. Ik zou dus zelfs niet…. Nou, ik zou haar zelfs in haar behoeftes

gaan voldoen. Op het moment dat jij een kerstdiner organiseert en die tante komt,

zet dan ook een fles... Vraag aan haar: welk water drink je wel? Koop die fles, zet

het neer, want dan is er aan haar gedacht. Dan voelt zij zich gezien, want daar gaat

het gewoon heel vaak over, dan is die discussie er niet. De rest drinkt lekker
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kraanwater als je dat wil, of je doet het zelfs een dagje niet en je drinkt uit plastic,

weet je wel, soi. Dus ja, ik zou haar zo min mogelijk spreektijd geven over dingen die

je oma bang kan maken.

ML JA. En ik luisterde nog de podcast van “Met nerds on tafel”, waar ze het

hadden… Ja, die heb jij ook geluisterd!

NYD Yes

ML Waar ze’ t hadden over etiquette, ook rond de rond de feestdagen. En nou ja,

één van de nieuwe dingen waar mensen tegenaan lopen is dus inderdaad dat er

mensen zijn die in “conspiracy theories” geloven en dan jij niet en hoe ga je daarmee

om? En toen zeiden ze dus als tip: ja, je moet sowieso niet, zeg maar, met feiten

komen, zeg maar sowieso niet gaan zeggen: nee, dat klopt niet en water is

hartstikke veilig of zo. Maar je moet zoeken naar de onderliggende waarden. In

hoeverre… Zeg maar daar waar je elkaar wel tegenkomt. Ik zit nu wel te zoeken

naar de waarde van deze tante is natuurlijk: oh, je kan niet meer… Je kan je niet

meer zomaar door de wereld bewegen zonder… Alles is ongezond of zo. Of alles is

gevaarlijk.

NYD Of je wordt in de gaten gehouden.

ML Ja en dat is niet leuk. Nou, dat vind jij ook niet leuk als je in de gaten wordt

gehouden. En de dingen zijn ongezond of gevaarlijk. Dat zou ik ook niet leuk vinden,

dus dan zou je daar misschien een soort. ALS je al gesprek wil voeren, want ik weet

dus niet of dat zo is, maar stel. Of misschien luistert iemand anders die denkt: ja,

oké, iemand in mijn familie gelooft in al die conspiracy dingen. Op zoek gaan naar de

waarden die eronder liggen en zeker niet in discussie gaan. Ook niet met feiten gaan

gooien, niet iemand proberen te overtuigen van hoe het volgens jou wel is, want dat

gaat gewoon niet gebeuren waarschijnlijk. Iemand zit er diep in.

MIG Ik gebruik soms ook wel gewoon een grapje om helemaal een ander

gespreksonderwerp aan te snijden. Dus ik zou best wel kunnen zeggen: even kijken

wat is er precies met kerst gebeurd? Jezus is geboren. Dat ik dan best wel

bijvoorbeeld zou zeggen: nou, Jezus is vandaag geboren, wie weet nog dat die

geboren werd ofzo? En dat je het “so obvious” doet dat er om gelachen wordt, en

dan dat je zegt: nee, maar ik meen het eigenlijk, dat is een serieuze vraag. Wat is je
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EERSTE herinnering die je je kan herinneren? En dat is misschien dan een hele rare

awkward manier om dat gesprek van onderwerp te veranderen. Maar joh, d'r worden

hele personages in RomComs geschreven om de “clumsy”, sociale “clumsy” mensen

weet je wel. Maak er ff gebruik van en iedereen is dan opgelucht en dan kunnen ze

iets anders.

NYD Ja, heerlijk. Eeeeuhmmmm…. Ik ga heel erg een brief enorm inkorten van een

hele brief naar één zin: hoe kun je als persoon met een neurodivers brein, ervoor

zorgen dat je de feestdagen goed doorkomt? Heb je tips en met ‘je’ wordt dan

Mignon bedoeld. Hallo ‘je’!

MIG Ja, ik heb het gevoel dat ik de enige ben die heel de tijd er dwars doorheen

tettert.

NYD Nee, dat is niet zo! Ervaren andere mensen aan deze tafel dat zo?

SAR Ik hou van Mignon dus ik vind het heerlijk om naar haar te luisteren.

ML Ja, ik ook hoor!

SAR Ik denk gewoon dat zij heel erg pragmatische ideeën heeft…

NYD Goeie antwoorden

SAR …en pragmatische antwoorden.

MIG Misschien moeten we het boek gewoon met elkaar schrijven. Hoe overleef ik

een social…

SAR Maar ik ben toxic

NYD Nee! Waar heb jij het over?!

SAR *lacht* Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk dat Mignon heel erg… Je merkt

heel erg dat Mignon vanuit haar autisme misschien of als kunstenaar, heel erg

anders naar de wereld kijkt. Pragmatisch, dus luister vooral naar Mignon. Ik kijk heel

erg naar de wereld als: oké, hoe zorg ik dat het collectief hier vooral beter van

wordt? En dat zijn ook visies, maar ik denk voor neurodiversiteit is… Ik heb ADHD, ik

heb daar zeker ook wel ideeën over, maar ik denk Mignon wat uitgedacht...
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MIG Nee, begin!

SAR Wat was de vraag?

NYD ADHD de feestdagen door

MIG Ja, gewoon prikkelgevoeligheid een beetje, denk ik.

NYD Ja

SAR Jeetje, euhm… oké.

NYD Ben je over- of onder gestimuleerd op zo’n feestdagen situatie?

SAR Wat ik daar zelf altijd doe, dat deed ik ook onderweg naar deze podcast, dat is

dus… Soms kom ik expres ergens te laat en dan kan ik echt wel ergens op tijd

komen. Maar dan heb ik soort van nog even een soort speling moment met mezelf

nodig. Waarin ik altijd… Ik kán heel erg opleven van sociale gelegenheden, maar ik

moet daar altijd een knop voor aanzetten, omdat het een… Omdat ik toch in een

sociale rol moet gaan zitten en soort van naar mijn gevoel, de feestslinger aan moet

zetten. En wat ik als tip wil geven is: ik geef mezelf echt al jaren daar een soort van

een kwartier de tijd voor. Die reken ik gewoon in. Dus als het kwartier er nu niet is,

zeg ik ook tegen mensen: ik ben iets later. En dan luister ik muziek en dan steek ik

een peuk op of ik wandel even. Maar dat is een soort van mijn voorbereiding naar…

En dan kom ik binnen en dan vind ik het ook heel erg leuk. Maar ik kan nooit vanuit

een soort van zakelijke afspraak naar iets sociaals toe racen. En dat is hoe ik er in

ga.

NYD Nou over MEGA pragmatische tips gesproken.

ML Is dat dit, ja! Dit werkt trouwens heel goed, want ik doe dat ook heel vaak.

Gewoon heel eventjes, soort van de aanloop daarnaartoe en even in de sociale

stemming, want uiteindelijk kan je sociale dingen heel leuk vinden. Maar het kost je

ook gewoon energie en dat is iets wat gewoon even aangezet moet worden.

SAR Ja

MIG Mijn moeder heeft dus heel veel last van eetgeluiden, van al haar kinderen in

het algemeen, dus zes kinderen, dat zijn er dan teveel eigenlijk qua geluid.
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ML *lacht* Oh ja? Nou dat kan ik mij nou niet voorstellen *spottend*

MIG En wat mijn moeder dan van ons verwacht, dus dat al haar kinderen, naar hun

eigen kamer gaan. Vroeger, zeg maar, want ik woon al een tijdje niet meer bij m'n

moeder. Naar hun kamer gaan, zodat zij rust heeft. Maar zo moet je het niet doen,

denk ik, tijdens de feestdagen.

ML Maar ik vind het ook best wel “bold”. I love it

MIG Ja, dat is een HELE goeie manier om mijn moeder te omschrijven: “bold and

bossy” *lacht* Maar goed, dus ik denk van oké, als jij degene bent… Kijk, ik heb een

probleem dat ik mensen niet tot last wil zijn. Met hoe ontzettend goed ik mezelf ken

en hoe erg goed ik weet waar mijn grenzen liggen. Want dat is namelijk iets van mij

en ik ga die grenzen niet van andere mensen, heel erg verwachten te respecteren,

als ik ze zelf in de gaten kan houden en mezelf bij die grens kan wegtrekken. En dan

gaat het echt even over bijvoorbeeld prikkelen, want als het over seksueel

overschrijdend gedrag gaat, dat is natuurlijk een compleet andere situatie. Niet dat

dat nu in de war raakt. Dus op het moment dat ik denk: oeh, ik voel me overprikkeld

raken, ik ga straks huilen, ik noem het dan maar flippen dat ik een “meltdown” krijg.

Dan ga ik van tevoren al weg, dan ga ik dat niet helemaal groots aankondigen, maar

dan zeg ik gewoon tegen één iemand: hé als je me zoekt, ik ga heel even een rondje

lopen, ik heb een hond die kan uitlaten of.. Nou ja, Saar gaat een peuk roken. Maar

dat je het gewoon even tegen één iemand zegt, tegen de gastvrouw, heer, mens,

weet je wel gewoon. Hier ben ik en dat je even voor jezelf zorgt zonder dat je

iedereen erin mee trekt. Want wat gebeurt er als je iedereen erin meetrekt? Jij komt

terug en tien mensen gaan vragen, gaat het weer een beetje?

*iedereen zegt instemmend: ja!*

MIG Dat kost OOK weer heel veel energie, dus laat het gewoon een beetje gaan.

Dus ja, ik denk ook dat je nooit helemaal zal weten wat je wel of niet aankunt. Dat

zal altijd zeilen en bijsturen zijn. Maar net als dat ik heb gezegd, net bijvoorbeeld met

dat appje over dat eten. Stuur, één appje van tevoren. Marie Lotte pleit voor in juni of

juli, maar doe dit dan bijvoorbeeld nu al een beetje. Want dan is het nog vers in het

geheugen en doe het volgend jaar al in juli. Maar zeg gewoon: jongens, ik vind het

HEEL  erg leuk om jullie te zien, maar daardoor ren ik mezelf ook wel eens voorbij.
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Ik kan niet zo goed mijn eigen grenzen aanvoelen, maar ik ga mijn best doen om ze

te bewaken als ik er af en toe effe niet ben… Je hoeft er niks over te zeggen. Ik sluit

graag weer aan zodra het gaat. En neem ook zelf iets mee wat je leuk vindt om te

doen. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld makkelijker, want prikkels zijn vooral erg als je ze

niet zelf hebt uitgekozen. Muziek van iemand die jij niet leuk vindt, de muziek, niet de

persoon, is altijd erger en over prikkelender dan de muziek die je zelf hebt

uitgekozen. Dus als jij het leuk vindt om bijvoorbeeld Mario Cart te spelen, neem dan

een spelcomputer mee en kijk wel dat je dan anderen niet tot last bent natuurlijk.

Maar vind jij het leuk om een boek te lezen? Neem het mee, een spelletje. Je kan

altijd gegadigde vinden die het leuk vinden om aan te sluiten. Dus kies ook je eigen

prikkels.

SAR Mooi

NYD Een laatste!

ML Een laatste? OMG nu krijg ik stress.. wacht nee, ik doe deze. Ik weet het al denk

ik.. wacht, één seconde hoor.. Nee, we doen er nog twee. En één hele korte: wat is

jullie favo feestdagen snack/ maaltijd?

SAR Jezus…

MIG Latkes

NYD Één korte…

ML Ja, zij niet maar jullie wel.

NYD Latkes?

MIG Ja, dat zijn een soort aardappelkoekjes.

SAR Zo’n zin in! Ik heb ze niet meegebracht, ik wilde ze maken.

NYD Ik heb het vorig jaar voor het eerst gemaakt, was heerlijk!

MIG Ja, het zijn dus aardappelkoekjes geraspt in het Duits heet het…

NYD Kartoffel koek?

MIG Rou… Rouben kuche? Ja, wel zoiets.
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*roepen allemaal wat Duitse woorden die de koekjes zouden moeten omschrijven*

MIG Ja, het is dus geraspte aardappel, met een uitje en met een ei of een ei

vervanger. Dat ja, ik ben dus zo dat ik denk: ja, moet je zelf weten. Tot je zelf tot

inzicht bent gekomen wat beter is. Ja, heel lekker, probeer het is! En vanuit de

Joodse cultuur kun je dat dan eten met bijvoorbeeld appelmoes of met creme fraiche

en dat is altijd een beetje zo op internet... Je hebt team patat, team friet.

SAR Ik zou echt creme fraiche en appelmoes doen.

MIG Ja, je hebt echt team creme fraiche en team appelmoes..

NYD En welk team ben jij?

MIG Euhm, ik ben team… Ik maak dan haver fraiche en dan doe ik daar vaak nog

iets van kruiden in. Of wat ik ook heel lekker vind, is doperwt met citroensap, en dat

pureer ik dan en dat wordt dan ook heel romig. En dat smeer ik er dan op, want dan

heb ik toch het gevoel dat er in ieder geval nog iets van vitamine in zitten.

NYD Oh ja

SAR Ik heb echt honger

ML Ik ook, ik wil het. En jij Nyd?

NYD Ik weet het even niet zo snel, dus Saar

SAR Roast Potatoes

ML I love it

SAR Ja, ik vind aardappel gewoon echt de shit.

NYD Ja, ik ook

*praten door elkaar over aardappel*

NYD Die kaneel-kransen van je?!

ML Ja, vind ik heerlijk

NYD Ja, vind je dat nou het allerlekkerst?
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ML I love it

SAR Maak jij dan.. het is bladerdeeg toch?

ML Ik heb geen idee

SAR Een heel luchtig…

ML Gewoon van Bolletje *lacht*

SAR Een bros koekje

NYD Simpele meid! Gelukkig met een kaneelkoekje

ML Ik hou gewoon… Ik bedoel, ik vind al het eten met kerst lekker. Ik zit in de erg

luxe positie dat het gewoon altijd geregeld wordt voor me, want ik ga naar de

schoonfam wat ik heel leuk vind. En ik ga naar de fam, wat ik ook wel leuk vind. En

dan is er gewoon altijd eten. Dus dat is, maakt mij niet zoveel uit. En deze koekjes,

die zijn d'r gewoon één keer per jaar, een paar weken, en dan grijp ik mijn kans en

dat zijn ze! De kaneel koekjes van Bolletje

SAR Mag ik ze homemade maken?

ML Ja, zeker!

MIG Ja, want ik denk dus, met alle respect, dat dit onder beschermde atmosfeer is

ingepakt dus dat dit gewoon twaalf jaar houdbaar is?

ML Ja, ik kan dat helemaal aanschaffen, maar ik schat…

NYD Met alle respect! *lacht*

ML Ik vind die fakking kaneelsterren gewoon heerlijk! En I love it! En ik vind het ook

leuk omdat het een soort van…

MIG “Glory hole” is

SAR Ik ga hier een “snobby” versie voor…

ML Nou, ik kijk er naar uit! Ik bedoel, ik sta helemaal niet negatief tegenover een

“snobby” versie hiervan hoor. Love it! I love alles, maar I love de koekjes.
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SAR Ik vind dat je wel moet nadenken of je wel zoveel hierover moet praten zonder

dat Bolletje jou geld geeft.

ML Bolletje sponsor me!

NYD Dit heeft ook echt veel te lang geduurd ook weer.

ML Ja, maar jullie vragen ook teveel vragen en dan…

NYD De allerlaatste vraag!! Hoe geef ik aan geen cadeaus te willen kopen /

ontvangen in verband met circulariteit en consumentisme?

MIG Dit vind ik een heel erg goeie vraag

ML/NYD Ja, speciaal voor jou

MIG Ja, moeilijk, ja, ik heb zelf dus ook niet helemaal het antwoord, omdat je hier

dus weer gaat zitten aan andermans tradities. Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk,

ik heb één keer met een stiefvader een kerstviering achtig iets gehad en ik kende

hem helemaal nog niet en hij wilde dat heel graag met ons vieren. En ik, ik dacht: ja,

dan moet ik een cadeau kopen voor iemand die ik niet ken. Dat vind ik sowieso

zonde van de grondstoffen, want ik, het is Fries of door. Ik heb geen idee, ja, dus

toen heb ik, dit is een geen, dat is geen tip lieve mensen. Toen heb ik van iedereen

die aanwezig was een, …. Maar ik ben natuurlijk kunstenaar, dus ik heb voor

iedereen die aanwezig was een drol gemaakt die in de kerstboom kan. Heb ik voor

iedereen een drol gemaakt die dan elk jaar bewaard kan worden in een heel mooi

doosje met crepepapier en dan echt chique,

NYD was dit echt van poep?

MIG nee, van bepaald soort klei. Wat ik dan in droogde.

ML ik wou nog even zeggen ik dacht ook echt van poep.

MIG nee! M'n schoonzus is investment banker dus voor haar had ik er geld in

gedaan, M'n broertje, die is professioneel patatbakker en die doet het helemaal

culinair, dus had ik allemaal patat d’r in gedaan. En ja, voor m'n moeder, had ik dan

*onverstaanbaar*
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ML geweldig!

MIG Ja en hij, dus m’n stiefvader, is dus radioloog en ik had een ruggenwervel

gevonden in het bos van een zwijn en die had zo in die drol gedaan,

ML tikkeltje luguber maar ook geweldig

MIG en iedereen kreeg een kaartje erbij van ik heb deze drol voor jou gekleid, en als

een soort grapje d'r bij en iedereen moest er heel erg om lachen. Dus alle dure

cadeaus die vielen bijna in het niet omdat iedereen zo moest lachen.

ML maar dit is toch altijd, wat je persoonlijk gemaakt hebt, ik vind dat altijd leuker, als

daarover nagedacht is en je hebt iets, iets, iets bedacht. En ik bedoel: ja, jij bent

kunstenaar, dus jij komt dan met een geweldig kunstwerk aan. Maar hoe de vraag

wordt gesteld, is ook: hoe geef ik aan geen cadeaus te willen kopen en ontvangen in

verband met circulariteit en consumentisme een een cadeau hoeft natuurlijk ook niet

per se iets materialist te zijn.

NYD nee want dat dacht ik namelijk meteen. D'r zijn toch altijd wel dingen die je toch

nodig hebt. Zoals gewoon eten,

MIG (als voorbeeld) heel lekker zout!

NYD nou precies dit hoor, vorig jaar van Marie Lotte gekregen voor m'n verjaardag,

vond ik een fantastisch cadeau. Misschien een olijfolie, een theedoek, ja weet ik

veel, dat is misschien wel weer iets materialistisch maar soms zijn er toch ook

spulletjes die je nodig hebt. En als je dan even alweer vanaf juli gaat stoppen met

zelf dingen kopen die nodig heb, maar ze gaat vragen voor kerst.

NYD & ML *praten door elkaar*

ML maar ik snap dit gevoel wel heel erg want ik had dit de afgelopen jaren heel erg

en liep ik door winkels en dacht ik: ja, allemaal troep, ja, allemaal troep en ik werd er

gewoon heel boos van. Maar ik vind het nu de laatste tijd eigenlijk wel weer leuker

om na te denken over cadeaus ook omdat ik nu lijstjes bij hou al vanaf juli. Als ik

mensen iets hoort zeggen wat ze willen hebben, dan schrijf ik het op of als ik iets zie

49



op instagram, want ja, ook mensen volgen zoals bijvoorbeeld Sara, of Mignon dat je

dan een kookboek ziet wat iets is, of kunst ziet wat vet is

NYD dan kan je ook weer iemand ondersteunen

ML en is oké, dat zijn ook grondstoffen natuurlijk, en dat is ook natuurlijk iets wat wat

wat wel van materiaal, daadwerkelijk materiaal is. Maar dat zijn dingen, dat is toch

weer anders dan gewoon, weet ik veel nog in paniek de HEMA in rennen of zo en

dan daar iets kopen.

NYD of samen naar een theatervoorstelling of een concert toe

ML ja love it

SAR Ik wil daar toch ik wil er toch iets over zeggen en het is misschien geen

populaire mening. Maar nogmaals, dit is ook voor mij nieuw dat ik dit meemaak.

Uhm, ik ik zeg maar ik heb mijn, mijn beste vriendin, is mijn zusje en wij zijn allebei

wat soort van de gemeenschap die de mensen “Woke” zouden noemen. En dan heb

je m'n ouders en die snappen soort van waar we vandaan komen. Maar ze zijn dus

er niet helemaal mee eens. Maar ik heb nu dus aangetrouwde familie en dat is echt

een ander kaliber

ML amazing?

ML/NYD juist niet of wel

SAR niet

ML oh oke andere kaliber

SAR en, uhm ik ben opgevoed met een idee van het is veel belangrijker om de

ander gewoon comfortabel te laten voelen dan dat ik mijn zin door drijf en en ik weet

ik, ik moet daar ook een weg in vinden, maar ik weet dat dat voor mij heel erg

belangrijk is en ik wil mensen toch mee als ik mijn mening mag doorsteken.

ML daarvoor zit je hier!

SAR Ja, zeker, ja, ik weet niet, ik. Ik heb er moeite mee, omdat als je het hebt over

consumerisme en dat soort dingen, dat zijn dingen die in bepaalde kringen goddank
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heel belangrijk zijn. Maar ik weet dat als ik tegenover mijn schoonzus over vintage

ga praten, dat ze echt denkt wat de fack, want dat. ehm. Ik ben sinds kort tante

geworden en toen, in de aanloop daarnaartoe was ik zo blij om bij bij de IJ-hallen

kleine Nike Air Max te scoren voor twee euro en allerlei dingen en toen kwam ik bij

haar en toen heb ik dat gegeven, toen kreeg ik, toen was ze heel boos en toen zei

ze

ML omdat het tweedehands was?

SAR ja! en voor mij was dat echt een shock en toen zag ik dat zij liever bij de Zara

dingen kocht. En ik dacht huh? En ik denk, ik vind gewoon zulke gesprekken zijn

belangrijk om te voeren, maar ik denk gewoon niet rond de feestdagen. Ik denk dat

dat je het gewoon voor jezelf makkelijk moet maken. Dus als het gaat om

consumerisme zou ik het gewoon heel pragmatisch benaderen en zeggen: hé, wat

heb jij nou nog echt nodig? En wat heb ik nou nodig? Nou, ik wil een zesteur. Ja,

weet je wel.

*allen praten door elkaar*

ML ik heb vorig jaar allerhande mensen een zesteur gegeven door jou

MIG ik denk toch dat ik die influencer ben

*allen praten door elkaar*

SAR ja was wel een monoloog, maar

NYD ja “hoe geef ik het aan?” Ja ik zou dus als er ruimte voor is, zo van: we doen dit

jaar geen cadeaus, nou, dan kan je het proberen. Maar anders probeer dus mee te

denken in wat kan ik geven, of willen, wat misschien niet zo de circulariteit tegen

staat?

MIG Ja en er zijn heel veel leuke cadeaus te verzinnen. Je kan een kweekset

paddestoelen geven, weet je wel dat soort dingen

NYD goeie koffie, goeie thee, dat zijn ook wel echt luxe cadeaus hoor
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ML ja en daar heb ik ook niet altijd zin in om dat te kopen, terwijl als je het krijgt is

het enig

NYD ja toch? Hele lekkere ingelegde citroenen

ML nou hou op

SAR/MIG mhmm!

SAR Oh daar heb ik nog iets voor *fluistert*

NYD/ML wat dan?

ML oh dat wil ze niet delen wat dat is natuurlijk weer een parel

NYD uhm, we hebben echt lang niet alle vragen gedaan,

ML maar we zitten op anderhalf uur

NYD we moeten echt door

ML we moeten het afronden

NYD het is klaar!

ML dit was de very special feestdagen special van 2022

MIG mag ik nog een ding zeggen, sorry!

ML/NYD ja!

MIG Spreek met iemand waarvan je heel veel houdt, een vriend of een vriendin af

dat jij met diegene lekker mag appen en bellen wanneer het je te veel wordt. En ga

met dat veilige gevoel de feestdagen in.

ML maar dit is

NYD precies Marie Lotte’s tip ook

ML mijn tip altijd. Ik weet niet waarom ik het nu inderdaad niet heb gezegt, maar

“kerst aan”  is dit mijn tip, ik heb twee vriendinnen met wie ik dat altijd doe. Altijd als
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de kerstdagen beginnen, appen we naar elkaar, “kerst aan” en dan appen we

gewoon alle zooi die gebeurt. Of het nou kut is of leuk of grappig, of weet ik, het

maakt niet uit, appen we naar elkaar. En na de kerstdagen appen we naar elkaar,

“kerst uit” en dan is het klaar.

EINDTUNE

ML Dit was de VERY SPECIAL FEESTDAGEN SPECIAL! Dank Saar en Mignon,

wat heerlijk al die wijsheid. Vol goede moed de feestdagen tegemoet! Lieve

luisteraar, de shownotes vind je op damnhoney.nl/aflevering-113, daar vind je een

paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript

NYD Thanks aan de holy three: Daniël van de Poppe (edits), Lucas de Gier (voor

devery special feestdagenjingle), Liesbeth Smit (website). En: bedankt Amberscript,

dat jullie ons sponsoren zodat we onze afleveringen makkelijker toegankelijk kunnen

maken

ML Veel dank aan de MENSELIJKE transcripters: Paulien, Djuna, Yvonne, Ymke,

Melissa, Paula, Pieke, Guusje en Maaike

NYD Speciaal voor onze allerliefste bonusballen die ons elke maand steunen via

petjeaf.com/damnhoney kijken we dit jaar de film [THE HOLIDAY????] - a classic -

met microfoons in de hand, zodat jij de film met ons mee kan kijken met onze

zoetgevooisde stemmen in je oor. Word ook een bonusbal om mee ons mee te

kijken

ML of niet

NYD zelf weten

ML Doeiiiii
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