
TRANSCRIPT Daan Borrel - Fucking Horny #1

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

transcriptclub A: Paulien, Djuna, Yvonne, Ymke, Melissa en Maaike

DAA Ik voel hoe mijn vagina bewegingen begint te maken, als een vissenmondje,

een ijzerachtig gevoel in mijn hele vulva, ik sluit mijn ogen, cirkel dan met wijs- en

middelvinger over het buitenste stuk van mijn clitoris, ze springt meteen aan, ik voel

haar stijf worden aan de buiten- en binnenkant, ik sjor mijn spijkerbroek uit zodat ik

mijn benen meer kan openen, draai langzaam rondjes om de natte ingang van mijn

vagina om mezelf te teasen, ze trekt zich samen, zuigt haast, alsof ze naar iets reikt,

mijn onderbuik zoemt, het weeïge gevoel verspreidt zich naar mijn bovenbenen en

borst, ik adem diep in en uit, voel mijn schouders zich ontspannen, ik open mijn

ogen, de hemel is inktblauw geworden, ik pak de rammelaar naast me

ondersteboven vast, sluit mijn ogen weer, stimuleer met mijn ene hand mijn clitoris

terwijl ik met mijn andere hand het plastic ding langzaam naar binnen breng, o.

[Intro tune]

ML Welkom bij Fucking hornyyyyy een bonusserie waarin wij

NYD Nydia

ML en Marie Lotte, praten met auteurs die een bijdrage schreven voor de tweede

seksverhalenbundel die we samenstelden, getiteld: FUCKING HORNY en die ligt

in de winkels op 4 oktober.

NYD Het fragment dat je net hoorde komt uit Fuck the pain away en is geschreven

en zojuist voorgelezen door DAAN BORREL!! Ze is schrijver, journalist en spreker en

ze was al eens eerder bij ons te gast over de menstruatiecyclus in aflevering 34.

Feminisme klinkt door in al haar werk, bijvoorbeeld in het boek ‘Jaar van het nieuwe

verhaal’. En natuurlijk ook in ‘Krabben’ - het boek dat ze samen met Milou Deelen

schreef. Over ouderschap maakt ze momenteel de podcast Met z'n allen achter de

kinderwagen. Welkom DAAN!!!

DAA Dankjewel!

ML & NYD: Daaaan! Jeeeej! Welkom



ML Een prangende vraag hebben we. Seks en feminisme, die koppeling

DAA Ja…

ML Wordt dat niet al te veel gedaan? Is dat niet al gewoon?

NYD Zijn we niet klaar?

DAA Komt dit van die recensie die laatst in de Groene Amsterdammer stond?

NYD Misschien…

ML Ja..

DAA Want ik heb die gelezen en toen moest ik heel erg denken aan toen mijn boek

‘Soms is liefde dit’ uitkwam, wat natuurlijk ook over seks ging en feminisme

NYD Dat is alweer 2018 of zo, toch?

DAA Ja, dat is echt al een tijd terug en toen was er, voor mijn gevoel, werd er echt

nog maar heel weinig geschreven over seks vanuit feministisch standpunt. Maar

toen was er dus precies zo'n recensie. Dat was, zeg maar, ook over ‘Vuile lakens’,

echt een vet goed boek.

NYD Ja, Heleen Debruyne, die heeft ook een bijdrage geschreven voor Fucking

Horny.

DAA Oh perfect. Ik vind echt dat ‘Vuile lakens’ te weinig aandacht toen heeft

gekregen

NYD Vind ik ook en ook de podcast, dus goed dat we het even noemen hier.

DAA Ja, precies maar toen was er dus precies zo'n recensie waarin die vrouwelijke

recensent, ik weet haar naam wel, maar dat zal ik niet zeggen, die vroeg zich heel

erg af van waarom moeten vrouwen nou ook nog klaarkomen zeg maar zo.

NYD Ze hebben toch al stemrecht!

DAA & ML *lachen*

DAA Ja, ik bedoel, ik snap dus het geluid inmiddels wel. Ik snap dus ook die

recensie in de Groene wel. Ik denk dat het zeker waar is en ik herken wel dat ik



soms denk: oh moeten we weer van iedere vrouw zeg maar het seksleven weten,

maar het andere is ook waar. Ik bedoel, we hebben, #metoo is zo nodig geweest en

dit is ook #metoo. Weet je, uit onderzoek blijkt, als je niet weet wat je wel wil, dan

weet je ook niet wat je niet wil. Ja, dus zeg maar positieve seksverhalen zijn nodig,

maar misschien wat, of tenminste als ik persoonlijk praat. Wat mij tegenstaat is dat

soms heb ik het idee dat het alsnog gaat over weer pleasen van de man.

ML Ja, ja, dat het alsnog op een bepaalde manier ergens vanuit de male gaze

geschreven wordt, ook al is het niet de male gaze.

DAA Ja, zie mij ‘s hoeveel ik van seks hou. Snap je ‘m?

ML Ja, ja

DAA En dat is wel echt een hele moeilijke. Ik bedoel de laatste tijd, ik ben nu zo'n

boek aan het lezen. Female Chauvinist Pigs of zo, best wel een oud boek. Maar

daardoor ben ik ook in één keer weer helemaal in verwarring over die cover. Milou

en ik ging natuurlijk ook met blote borsten op de cover.

NYD Ja

DAA Het is natuurlijk, zo'n subtiele grens van wanneer doe je iets echt omdat je

denkt dat het voor bevrijding zorgt op seksueel gebied. En wanneer is het toch weer

om te laten zien: kijk eens wat voor een leuk vrouwtje ik ben, snap je?

NYD Ja, dit is een hele interessante lijn die je.. en dat is vervelend, want je weet

nooit, wanneer komt het nou uit mij en wanneer komt het nou vanuit de

samenleving?

DAA Dat is natuurlijk nooit, je bent nooit alleen maar..

NYD Je bent nooit alleen jij.

DAA Maar goed, ik ben wel heel erg voor meer, wat jullie dus doen met je boek, dat

het fictie is. Dat vind ik heel interessant, want dan gaat het dus eigenlijk niet meer

over, dan is het niet meer zo van kijk, is hoe mijn seksleven eruit ziet. Daar ben ik

heel erg voor en volgens mij is dat nu ook met Storytel heeft natuurlijk ook zo'n

seksverhalen door vrouwen. Ja en er komt steeds meer feministische porno. Dus ik

denk dat dat allemaal wel heel erg goed is.



ML Ja, dat lijkt mij ook een goede ontwikkeling. Ook omdat we gewoon.. Nou, wij

kunnen alleen spreken over de reacties die we bijvoorbeeld krijgen op de

verhalenbundels, dat dat gewoon ook mensen bevrijdt of inspireert of gewoon raakt.

En ja, mijzelf ook en het doet ook gewoon echt iets.

DAA Ja, als we alleen traditionele porno hebben, weet je, dan denk je dus dat

vrouwen altijd op een bepaalde manier gepenetreerd moeten worden. Ja, maar

tegelijkertijd heb je natuurlijk ook Michel Foucault, die filosoof, die dus zei van in het

Westen denken we heel erg dat we gevangen zitten wat seksualiteit betreft, en

daardoor zeggen we de hele tijd, we moeten heel open zijn over seksualiteit. Met als

gevolg dat we eigenlijk alleen maar nog meer gevangen raken, want daardoor krijg

je een soort idee wat normaal is en wat dan abnormaal is in seks. Dus als zeg maar

100 mensen zeggen van ‘oh wij doen twee keer per week en dat is super normaal’,

dan wordt dat dus ook normaal. Dan gaat de rest dus denken: ‘oh, ik ben niet

normaal..

ML want ik doe het minder of meer.

DAA Ja, en hij zegt juist: doordat we op een gegeven moment gingen biechten in de

kerk en omdat de wetenschap ontstond, dus psychologie, moesten mensen

natuurlijk ook gaan vertellen hoe het er bij hun eruitzag. Dat je daardoor, dus hij zegt

eigenlijk, hoe meer we erover praten en vertellen, hoe meer we een beeld krijgen

van normaal en abnormaal. En dat is juist op een gebied van seksualiteit natuurlijk

heel jammer, want je wil eigenlijk gewoon bij iets van je lichaam komen dat niet meer

gaat over ideeën. Terwijl, tegelijkertijd wat jij zegt: je wordt ook geïnspireerd.

ML Ja, want jij zegt eigenlijk het tegenovergestelde, want normaal zeggen wij altijd:

je praat erover, je vertelt je verhalen en op het moment dat jij denkt oh, hier schaam

ik me voor, ik ben vast de enige, weet je gewoon dat als je je mond opentrekt dat je

niet de enige ben. En dat dat juist ook wel heel erg weer relativeert om daar gewoon

doorheen te.., om dat te doorbreken. Maar Foucault, zegt blijkbaar wat anders..

NYD En dat mag allemaal

ML Dat mag!

DAA Maar het is dus denk ik allebei waar.



ML De grote Marie Lotte Hagen zegt dit en Foucault zegt dat.

NYD De grote Foucault zegt dat

DAA Precies.

NYD En het is ook wel echt, met onze eerste verhalenbundel Damn Horny, hebben

bijvoorbeeld mensen die hadden het boek gekocht en die lieten het dan door ons

signeren en dan was er iemand die zei: nou, dit is mijn vriendin en dankzij dit boek

weet ik überhaupt dat ik eigenlijk op vrouwen val. Dus het kan ook wel weer het

plaatje wat we hebben, wat er dan zoveel over geschreven of gezegd wordt, is vaak

toch cis heteronormatief. En met Damn Horny en Fucking Horny willen we heel

graag ook heel veel queer mensen aan het woord die een perspectief met zich

meebrengen, wat we nog te weinig zien.

ML En juist daarvan wel horen wat de verlangens en de fantasieën zijn.

NYD En hoe werken de dingen?

ML Ja, weet ik veel.

DAA Maar daarom ben ik ook wel, ik snap dan ook niet zo goed waarom er weer

zo'n stuk in de Groene komt, hoor. Het is wel een tegengeluid of zo. Maar zij hebben,

ja, ik ben heel erg fan van Groene, maar er is niet vaak een positief stuk over

seksualiteit. Dus waarom dan wel alleen het negatieve, maar goed, ja.

NYD Maakt ook niet uit, dat hele stuk, wat maakt dat uit?

ML Wat doet de Groene ertoe *lachend*

DAA Maar de discussie Is wel belangrijk.

NYD En seksualiteit is wel een terugkerend thema in je werk? Ja, hoe komt het dat

je er toch op terugkomt?

DAA Nou, wat ik heel interessant vind aan seksualiteit is een beetje wat al zit in die

tekst van Audre Lorde. Nu ben ik natuurlijk even vergeten wanneer dat dus

uitgekomen en hoe het ook alweer heet, dat kunnen we misschien zo even

opzoeken.



ML Ja, zetten we in de shownotes.

DAA Zij schrijft eigenlijk heel erg over van oké, seksualiteit is geen porno. Dus de

vrouw is heel erg aangeleerd wat seksualiteit dan is. Maar het is eigenlijk een manier

om heel erg te leren voelen wat goed voelt. Dus als je, zeg maar, werkelijk van seks

kan genieten en dan gaat het helemaal niet over hoe vaak je doet of wat je dan

precies doet. Maar als je leert aan je lichaam te voelen wat goed voelt, dan maak je

een soort van intuïtie of een soort van sensor bij jezelf aan wanneer iets goed voelt.

Dus dan kan je ook in je rest van je leven, zeg maar, gaan voelen: oh, dit voelt niet

goed, hier wordt er grens overgegaan of hier wil ik graag naartoe, maar eigenlijk zegt

m'n hoofd dat ik dat niet mag verlangen. Dus dat gaat dan echt over seks, maar

eigenlijk over gewoon je hele leven.

ML Over alles. Dus dat het fysieke voelen als een soort kern om de rest van je leven

ook te kunnen gebruiken.

DAA Ja precies en dat vind ik zelf heel interessant. Dus ik interesseer me niet heel

erg in seks van oké, welke standjes kan je allemaal doen, terwijl dat is natuurlijk een

uitkomst, denk ik daarvan. Als je in contact staat met je lijf, maar meer dus van hoe

kan seksualiteit erbij helpen om verbinding met jezelf te maken en met anderen

natuurlijk, want seks kan je ook met andere mensen hebben. En als dat lukt, is dat

zo cool. En dat dus dat, ja, ik weet niet. Als dat dan in seks lukt, denk ik oh, dan lukt

dat ook misschien meer in de rest van je leven. Maar nu lijkt het wel heel erg alsof

seks een soort oefenterrein is.

NYD Seks is het oefenterrein en dan daarna

ML Is het echte leven..

DAA Ja

ML En zit dit wat je nu beschrijft, is dat iets wat je ook wilde overbrengen in je

verhaal wat je wat je voor Fucking Horny hebt geschreven, of..?

DAA Nou voor Fucking Horny, ik vond het gewoon heel leuk dat ik voor jullie een

seksverhaal mocht schrijven, omdat ik dacht oh, nu kan ik echt ook een soort van

buiten de normale standaard of zoiets bedenken. En ik wilde dus heel graag een

alleenstaande moeder, omdat ik vaak ook terugkrijg van alleenstaande moeders dat



er altijd zo negatief over wordt geschreven, dat het zo zwaar is en dat ze het

allemaal niet aankunnen en zo, terwijl dat natuurlijk helemaal niet het enige is. Er

bestaan volgens mij ook voordelen aan alleenstaand ouderschap. Dus ik wilde heel

graag een alleenstaande moeder en ik wilde heel graag dus zorg en seks in m'n

verhaal omdat ik dat gewoon bijna niet zie. Er is Maggie Nelson heeft in haar boek

erover geschreven, over een tentoonstelling die ze dan bezoekt in ‘De argonauten’

dat boek en ik weet één scène van Marijke Schermer in het boek ‘Noodweer”, de

roman. Daarin zit een vrouw die heeft net een baby gekregen en zij gaat tegelijkertijd

haar kind de borst geven en tegelijkertijd haar man seksuele activiteiten mee. Ik

weet even niet meer wat ze precies met hem doet, maar jullie hebben nog geen

borstvoeding gegeven, toch?

ML en NYD Nee

DAA Want het is best wel, het is echt heel irritant, maar het kan ook een heel fijn

gevoel geven, gewoon datzelfde gevoel in je buik. Of had ik tenminste als dat je

opgewonden wordt. Dus het begin van van seks meestal, of begin van nou niet,

begin van seks, maar begin van dat je denkt van oh, daar gebeurt iets in m'n lijf.

Volgens mij is dat gewoon die hormoon die liefdeshormonen die je aanmaakt

ML En je wordt letterlijk gestimuleerd aan de tepel natuurlijk.

DAA Precies, nou wordt je tepel wel echt een soort van..

ML Heel rauw,

DAA Ja, iets anders. Maar eigenlijk ligt dus, ja, denk ik, zorg en seksualiteit ligt

gewoon heel dicht bij elkaar en dat gaat ook in elkaar over. En ik vond ook toen ik

een kindje kreeg, zeg maar die intimiteit die we met z'n drieën hadden en met een

kind. Want wat ik in een liefdesrelatie wil of zoek, is ook heel erg fysiek contact, dus

heel erg aangeraakt worden. En dan bedoel ik echt niet alleen met seks, maar dat is

echt meer de sensuele kant en als je een klein kindje hebt, wordt dat eigenlijk

gewoon de hele dag gewoon die lekkere handjes strelen. Er wordt gewoon zo'n

lichaamshonger of zo daarmee vervuld en bij ons gaat het zo vaak als het over het

lichaam gaat of aanraking, gaat het over seks. Wat ik ook vaak van vrouwen hoor en

ik zelf heel veel heb gehad, dat als je dan wordt aangeraakt door je partner, dat je

meteen denkt: oh god, dan moeten we dus de hele riedel doen, terwijl het zo fijn



natuurlijk al dat sensuele is. Dus dat wilde ik heel graag in het verhaal. Maar ik moet

wel zeggen dat ik de laatste maanden wel echt heel vaak s nachts wakker werd en

dacht: ja, moet ik niet zeggen dat ik het toch niet wil.

NYD Ja, dat zei je ja..

ML Waar komt dat dan vandaan?

DAA Nou omdat het natuurlijk ook een heel spannend gebied is. Dus oké, mijn

personage, die gaat met haar, mag ik een beetje vertellen?

NYD Tuurlijk, ja, ja, ja,

DAA Mijn personage gaat met haar kindje een paar dagen naar zee en ja, zij is

ongesteld en ze heeft heel veel zin in seks, niet per se met een ander, met zichzelf

ze wil bevredigd worden. Dus ze gaat, wat ik net voorlas, op een gegeven moment,

als haar kind naar bed is, zichzelf bevredigen maar daarna gaan ze dus ook samen

naar het strand en valt dat kindje in de duinen in slaap en bevredigt ze zichzelf

naast, terwijl dat kind naast haar ligt te slapen en daar dacht ik in één keer over van

wat zijn daarin eigenlijk dan de grenzen? Hoe dichtbij mag? Dus nu had ik het de

hele tijd over sensualiteit. Dus dat het gewoon heel fijn is dat je lichaam wordt

aangeraakt en dat je een ander mag aanraken. Maar er is natuurlijk een grens. Op

een gegeven moment wordt het seksueel, dan ga je volgens mij, dan ben je meer

bezig met een orgasme of met echt bevrediging en dat past natuurlijk weer helemaal

niet in de buurt van kinderen.

NYD Ja, dus de spanning zit er dan in van oké, maar d'r gebeurt niks met het kind,

maar gewoon dat het kind zo aanwezig is in het verhaal en dat ik toch echt over

seksuele handelingen schrijf. Dat is spannend om naar buiten te brengen..

DAA Ja voel ik heel erg van kan dat dan. Dus daar heb ik veel over wakker gelegen.

Maar goed, het is fictie.

NYD En hoe is dat nu?

ML Ja, want je hebt niks teruggetrokken..

DAA Ja omdat ik ook de hele tijd dacht van ik vind het ook interessant, wat er dan

mee gebeurt. En het is natuurlijk, in iedere andere context was het oké geweest.



Maar nu is het echt specifiek in een seksbundel, waardoor het dus kan lijken. Zo van

het is opwindend om naast je kind seks te hebben en dat is echt totaal niet mijn

bedoeling geweest.

NYD Zo heb ik het nooit gelezen

ML Nee, ik ook niet.

NYD Of opgevat of iets. En ik vind dat heel mooi ook dat je juist die combinatie

maakt en dat daar dus ruimte voor is in dit boek.

DAA Ja, nou, dat hoop ik.

ML Ja, want we willen natuurlijk ook juist als jij zegt: ik weet twee boeken waar ik

scènes weet, waar dan zorg en sensualiteit of seksualiteit met elkaar gecombineerd,

dan is daar niet genoeg van, dus er zou wel gewoon meer van moeten zijn.

DAA Ja, dat is dan hier aan, we zullen zien. Ik kan gecanceld worden..

ML We zullen zien.

NYD En.. put je dan uit je eigen ervaring? Want je bent dus jonge moeder, of ja, hoe

zeg ik dat nou, je bent ouder van een jong kind. Ik kom daar nooit uit als ik dit zeg

maar mensen snappen het.

DAA Ja, want ik ben niet heel erg jong, of zo nee. Vers moeder. Nou, ik heb wel, dus

wat ik net vertelde, die ervaring met die sensualiteit, dat heb ik wel echt als een heel

groot cadeau ervaren. Ja, en dus ook dat je zelf helemaal niet verdwijnt. Dus ik was

toen ik zwanger was, heel bang, zo van oh zul je zien dat ik zelf en m'n seksuele zin

zeg maar heel erg verdwijnt. Het wordt natuurlijk wel, je wereld wordt zo'n eerste jaar

heel klein. Dus dan nou, ben je niet echt bezig of was ik niet echt bezig met flirten of

met andere mensen. En nu langzaam zie ik oh ja, die wereld werd weer groter maar

ik was na m'n bevalling bijvoorbeeld echt heel vaak heel geil. Onder andere door die

borstvoeding. Daar schaamde ik me ook echt voor, dat ik dacht van dit is toch niet

normaal. En ik denk toen omdat ik zo verliefd was en op een gegeven moment, na

vier maanden, stopte ik met die borstvoeding en toen dacht ik ook bij m'n partner van

oprotten, gewoon even weer mijn lichaam terugvinden. Ja, dus voor dit verhaal heb



ik er niet heel erg uit geput, maar wel het idee van oh ja, we mogen wel zien dat ook

jonge ouders gewoon nog steeds met seksualiteit en zeker sensualiteit bezig zijn.

ML Dat dat niet weg is

DAA Nee, juist dat dat echt zo'n groot cadeau is, dat je ook of ik heb veel meer het

onderscheid leren maken eigenlijk tussen sensualiteit en seksualiteit en hoe groot

onderdeel sensualiteit van seksualiteit is, maar dat er dus wel een soort, ja, er is wel

iets anders mee aan de hand. Maar ik ben nog heel erg aan het onderzoeken

wanneer dat dan precies seksualiteit wordt.

ML Ja en op welke manier beïnvloedt ouderschap jouw seksleven?

DAA Nou ja, zo'n cliché, minder tijd. En dat je nou, ik vind ik nog een te moeilijke

vraag ben.

ML Zoekend zijn, dat mag ook gewoon. Wat heeft jouw seksleven veel goed

gedaan? Is dat dan een vraag?

DAA Dat is een goeie vraag. Wat heeft mijn seksleven goed gedaan, daar schrijf ik

ook over in ‘Soms is liefde dit’. Ik heb op een gegeven moment een

zelfbeminningscursus gedaan, een Taoïstische cursus was dat. Dan ga je dus leren

masturberen op een heel bewuste manier, dus het een beetje een combi van

meditatie en masturbatie. En dat had ik eigenlijk toen daarvoor nog nooit gedaan. Ik

ging gewoon altijd masturberen en dan in twee minuten, zeg maar, klaarkomen, doe

ik nog steeds zo vaak. Ik ben niet een beter mens geworden. Maar dat was wel een

heel bijzondere manier om eigenlijk je hele lijf te leren ontdekken. En zij geloven heel

erg dat seksualiteit gaat over energie, dat je wakker maakt. Dus die warmte die je

eigenlijk voelt in je lijf, dat je die kan gebruiken om jezelf te helen. Nou, dat is een

veel te lang verhaal voor nu. Maar wat ik er praktisch heel mooi aan vond, is dat je

twee keer per week of drie keer per week doe je dan je huiswerk en dan ga je dus in

je eentje op bed liggen en jezelf beminnen eigenlijk dus niet alleen maar huphuphup

snel alles aanspannen en klaarkomen maar heel erg voelen van wat vind ik nou fijn

met m'n lichaam. En daardoor ook daarna kan je weer zoveel beter dat tegen een

ander zeggen van wat je wil

ML Van wat je fijn vindt.



DAA Ja precies. Dus dat heeft mij heel erg goed gedaan en waar ik ook nog aan

moest denken toen ik deze vraag van tevoren zag, is dat seks met mensen waarmee

waarmee je niet per se iets van wilt. Dus voor mij was het echt een eye opener. Ik

was vooral vroeger veel, had ik seks met mensen waarvan ik dan een soort

romantische relatie ook wilde. En daartegenover had ik wel, onenightstands, maar

dan had ik nog steeds daar een soort verwachting erbij, of zoiets. Nou, ik weet

eigenlijk niet zo goed merk ik nu, hoe ik het moet beschrijven. Maar als je die

verwachtingen allemaal loslaat dat het dan heel leuk is om met meerdere mensen

wel op een bewuste manier dan seks te hebben. Maar dit is wel een heel vaag

verhaal.

ML Maar zonder dat het meteen in een relatie zou uitlopen of dat je die

verwachtingen hebt.

NYD Maar dus ook niet dat je misschien iets doet omdat je uiteindelijk meer wil van

iemand of zo. Dus dat het heel erg meer in het moment.

DAA Ja, maar ik zit nu wel te bedenken, dat was dus wel een periode nadat ik heel

veel van die zelfbeminning had gedaan en ook een hele lange tijd met niemand seks

had gehad. Dus toen ook denk ik wel heel dicht bij m'n eigen lijf stond, waardoor,

onenightstands echt anders..

ML Jij had al die kennis ineens over je lijf.

DAA Ja, misschien was dat het dan wel, het verschil

ML En, die cursus, die kunnen mensen gewoon doen? Dit klinkt hartstikke leuk.

DAA Ja, ja, dat is van Valleiorgasme en Marleen Jansen heeft ook een eigen.

ML Oh ja, oké, nou, die zetten we dan ook in de shownotes voor de mensen die

geïnteresseerd zijn.

[Outro tune]

ML Hoor ik daar het geluid van een rammelaar? Jaa.. ik denk het wel. Het is tijd om

dit gesprek te staken.

NYD Ja, jammer maar het is niet anders. Daan, dankjewel voor je verhaal en dat je

voor het aanschuiven vandaag.



ML En onthoud: zorg en sensualiteit kunnen PRIMA samengaan

NYD Of onthou het niet

ML Zelf weten


