
TRANSCRIPT De genderideologie en slimme saus (afl. 122)
Met alle dank aan Amberscript voor de software en alle menselijke transcripters van

transcriptclub B: Marleen, Marlou, Marloes, Elise, Evq, Sjoera, Melissa, Barbara, Joan,

Fenna en Sabine.

ML Dag poppedijntjes van ons, welkom bij DAMN, HONEY!

START INTRO TUNE

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

ML Mijn naam is Marie Lotte

NYD Yo soy Nydia

ML Oh mooi.

NYD Ja, ik dacht; ik gooi het er meteen even in.

ML Is dat Yo soy? Ik weet geen woord Spaans.

NYD Ik weet dat ook niet, ik zeg maar… Ik spreek ook geen woord Spaans. Ik dacht
jij weet dit.

ML Nee ik weet alleen: vino de verano, want dat vind ik het allerbelangrijkst om te
weten en dat betekent zomerwijn. Dat is dus Nydia en ik ben Marie Lotte en dit is
aflevering 122. En we nemen dit op op afstand. Ik zit in Malaga en ik drink dus veel
vino de verano.

NYD Ik ben nu wel heel benieuwd of ik nu wel…

ML Yo soy Nydia

NYD Wat betekent ik? Wat is ik? I. Wat is yo? Nou laat maar. Dit loopt uit de hand.

ML Dit had jij echt moeten voorbereiden, maar goed. Welkom bij deze nieuwe
aflevering van DAMN HONEY. In deze aflevering banen wij ons weer een weg door
de feministische SHIT en het feministische FEESTNIEUWS van de afgelopen week.

NYD Dat klopt, maar eerst een leuk bericht.

ML Een leuk bericht, post, post *zingend*. Oh nee, wacht, het is een leuk bericht van
mezelf. Dat is ook post.

NYD Nou, helemaal van Spanje naar de mensen toe. Een leuk bericht van Marie
Lotte Hagen.
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ML Oké, het leuke bericht van Marie Lotte Hagen is het volgende: Ik zit op dit
moment in Malaga, in een huis van vrienden van mij hier. En misschien dat de
oplettende luisteraar denkt van “Hey, heb ik dat niet eerder gehoord van een huisje
in Malaga?” En dat klopt, want dat was mijn femimisser een aantal maanden
geleden, denk ik, of misschien wel een jaar geleden. Toen ik erachter kwam dat mijn
vrienden een huis gingen kopen in Malaga dacht ik al: “Oh, kut. Nu wil ik daar
natuurlijk de hele tijd heen, en dan ga ik vliegen.”

NYD Daar ga je, dacht jij.

ML “Nu gaat het helemaal mis” Nou, lieve mensen; het leuke bericht is: ik zit in
Malaga maar ik kwam hier niet met het vliegtuig. Ik ging hierheen met de trein.

NYD Ja, je had dus bedacht: Ik ga niet voor een weekendje naar Malaga, ik ga daar
een maand zitten.

ML Ook dat.

NYD Ik gooi een microfoon in mijn tas, ik neem op afstand op en dan kan ik gewoon
daar verder werken.

ML Precies. Het is een nogal gehorig appartement, to say the least. De school is nu
net uit gelukkig, maar het alarm daar klinkt echt alsof het hele land geëvalueerd
wordt.

NYD Maar het is dus niet het alarm, het is de schoolbel.

ML Ja, het is…

NYD Maar het klinkt echt alsof je de ramen en deuren moet sluiten.

ML …alsof je alles dicht moet doen, het nieuws aan moet zetten, en dat het niet
meer goed komt. En dat gaat dus iets van tien keer per dag af, maar dat is nu
allemaal net dicht, dus ik heb vooralsnog goede hoop dat dit nu goed gaat. Even
afkloppen, bijgeloof.

NYD Ja, maar jij ging dus met de trein. En je treinreis, hoe ging dat? Was dat te
doen?

ML Ja, was heerlijk. Maar het verschil is dus… Of ja, je moet wel voor lange tijd gaan
want het duurt ook echt lang voordat je er bent. Cato en ik hebben er dus twee volle
dagen over gedaan om hier te komen. En daartussen even een tussenstop in
Barcelona. En als je je daar helemaal op instelt is dat helemaal prima, dus ik vond
het een heel goed plan van mezelf. Dus dat is een leuk bericht.

NYD Ja, dat is het ook. Ik heb dan ook wel even een leuk bericht, want dit is een
soort levens update die jij geeft en dan doe ik ook even een levens update. Ik weet
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dus niet of de luisteraars van de normale afleveringen dit weten of dat dit vooral iets
is wat de petje-af’ers weten wat we in de bonus-aflevering bespreken. Maar wij zijn
op Nederlandse Gebarentaal les, Marie Lotte en ik.

ML Jawel, dat hebben we wel verteld.

NYD Ja, in de hoofdaflevering ook?

ML Ja, volgens mij wel omdat we graag wilde dat er honingballen mee gingen doen.

NYD Oh ja precies. We hebben gezegd dat we het gingen doen, maar niet dat we
het nu aan het doen zijn. En de update is: dat we het aan het doen zijn. En dat dat
erg geweldig is. En dat doen we bij TYD. Je kan ook online les volgen, en ik zag
trouwens dat ze in andere plekken in Nederland nu dan ook les aanbieden. Maar het
leuke is, is dat er nu meerdere honingballen in onze groep zitten. Of tenminste, ik
weet niet of ze zich allemaal identificeren als honingbal. Er s bijvoorbeeld ook
iemand die luistert niet naar de podcast, maar heeft wel eens een boek van ons
gelezen. Maar ik vind het toch gewoon heel leuk.

ML Heel erg leuk.

NYD Dat er dus gewoon meerdere mensen vanuit DAMN HONEY bij ons in het
klasje zitten.

ML En nu zitten we gewoon met z’n alle in NGT te leren. Of ten minste, ik nu niet
want ik ben weg, maar Nydia die probeert enigszins de les over te brengen naar mij.

NYD Ja, en dat doe ik met veel plezier.

ML - en liefde.

DAMN, YES/NO TUNE

NYD Ik kom er nog even tussendoor vanuit de toekomst. Want wij hebben dit
gesprek net gevoerd en toen dachten we achteraf: “Shit, we hebben geen trigger
warning gegeven. Nou, we gaan het hebben over de heads tegen Pim Lammers
onder andere, we gaan het hebben over transfobie, over geweld. Pim Lammers,
voor de mensen die dat gemist hebben, we gaan het ook hebben over seksueel
misbruik bij kinderen, dus dan weet je dat. Dan gaan we nu het gesprek in.

NYD Laten we de ellende induiken, maar mensen kinderen wat een weken zijn we…
die twee weken dat jij weg… Ben jij al twee weken weg?

ML Ik ben anderhalve weg.

NYD Er is veel gebeurd.
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ML Op de dag dat ik in de trein zat om weg te gaan, was er volgens mij meteen een
aardbeving in Turkije en Syrië, daar begon het mee.

NYD Dat was meteen de zondag nadat jij aankwam.

ML Ja, gewoon even BAM aardbeving. Wat ik toch even genoemd wil hebben, want
het is natuurlijk ook gewoon heel groots en heftig.

NYD Ja, er zijn al meer dan dertigduizend mensen geïdentificeerd en overleden. Het
is echt verschrikkelijk. Hele dorpen en hele steden gewoon weg.

ML We hebben trouwens net op onze Instagram een lijstje met hulporganisaties
gedeeld, voor als je wil doneren. Giro 555 is altijd een goed idee, maar er zijn ook
meer lokalere organisaties aan de slag. Laten we die even in de show notes zetten
voor als je wil helpen doneren. Alle hulp, en vooral al het geld, kan gebruikt worden.

NYD Ja, dit was via Lilith Mag Zij hebben ook een podcastaflevering hierover
gemaakt. Over de aardbeving, over wat het met je doet als je een band met het land
hebt. Het deed me eigenlijk heel erg denken aan Iran. Waar we het natuurlijk ook
over gehad hebben. Over de opstand en hoe het dan is als je hier woont, maar wel
een band hebt met het land. Misschien omdat je daar mensen kent, familie hebt. Dat
je continu een soort dubbelleven hebt van je moet gewoon naar je werk, maar
ondertussen is dit ook bezig. En dat hoorde ik ook heel erg terug in deze aflevering.
Het gaat ook heel erg over de politiek van noodhulp. Het is een hele goede en
interessante aflevering. Dus die zal ik ook eventjes in de show notes zetten, en in
diezelfde show notes staat dan ook meteen het lijstje met plekken waar je kunt
helpen. Dus bijvoorbeeld door geld te doneren of door een print te kopen waarvan
de opbrengsten naar een stichting gaan. Dat soort dingen.

ML Dus dat. Dan is er nog een tweede ding dat ik even wil noemen. Ik begin
eventjes met de radiospotjes op de publieke omroep, die een aantal dagen op de
radio klonken. Het waren transfobe radiospotjes. En je hoort er een zogenaamd
bezorgde moeder die iets roept van: “geslacht is toch geen keuze?” op een beetje
een spottende manier. Het eindig met een verwijzing naar de website van
gendertwijfel, en dit is een campagne die vorig jaar ook allemaal posters door het
land had verspreid in bushokjes. Allemaal gericht tegen de transgenderwet die hier
in Nederland wel of niet ingevoerd gaat worden. Er is in ieder geval een debat
gaande erover. Het zou eigenlijk in september er al door moeten zijn, maar dat is
nog niet. Deze transgenderwet, we noemen het vaker in deze afleveringen, is best
wel heel erg belangrijk voor de trans community omdat: het maakt het voor trans
mensen makkelijker om zich voor de wet van geslacht te veranderen. Je hebt dan
niet meer een deskundige nodig die dan zegt: “Je bent trans genoeg.” Nee, je kan
het dan gewoon zelf doen. Binnenkort gaat er als het goed is weer gedebatteerd
worden. Ik kon niet vinden wanneer dat is, maar ik denk dat die radiospotjes een
teken zijn dat dat niet meer lang op zich laat wachten. Ja, die spotjes zijn transfoob,
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schadelijk, maar bovendien onwaar. Dus er worden onwaarheden in verspreidt. Er
hebben veel mensen een klacht ingediend bij de NPO en de reclamecodecommissie
en ook bij de stichting STER die de zendtijd op de publieke zenders verkoopt. Maar
ik geloof dat ze het er niet af hebben gehaald, ofzo.

NYD Nee, nee, volgens mij ook niet. Ze hebben dat gewoon laten lopen. Het is toch
eigenlijk altijd hetzelfde verhaal van: “Het is niet de boodschap van de STER, maar
het is verkocht…” Net zoals bij de week voor het leven. Dat zijn anti-abortusspotjes
die dan worden uitgezonden. Daar is ook altijd heel veel kritiek op, maar dat wordt
ook elk jaar weer uitgezonden.

ML Het is een soort van onder het mom, van vrijheid van meningsuiting ofzo. Maar in
ieder geval; die spotjes gingen rond, mensen schrokken daarvan. Ik zag op de
Instagram van Transgendernetwerk: “We gaan niet herhalen wat er in dat spotje
wordt gezegd, maar we gaan wel op een rijtje zetten wat belangrijk is in dit gesprek.”
Dat wil ik eventjes herhalen, dat zij de volgende dingen: De kans dat jongeren in
transitie willen en daar op latere leeftijd op terugkomen is zeer klein, heel klein, echt
mini. Dat blijkt een recent onderzoek van Amsterdam UMC. Het is voor jongeren
heel belangrijk dat ze worden bevestigd in hun genderidentiteit. De steun die ze
krijgen van hun ouders en omgeving hebben positieve gevolgen van hun mentale
welzijn en ontwikkeling, en het huidige wetsvoorstel wil zestienplussers de
mogelijkheid bieden de registratie aan te passen op basis van zelfbeschikking. Dus
dat ze het zelf mogen doen zonder dat iemand beslist “Jij bent trans genoeg.” Maar
voor zestienminners, dus kinderen onder de zestien jaar, geldt ook dat ze dat mogen
laten doen, maar dan moeten ze langs de rechter. Dus dat is niet een kwestie van
iemand van twaalf loopt even langs een loket en zegt: “Hallo, ik wil van M naar V
ofzo.” Zo gaat dat niet, je moet ook langs de rechter. En die stappen zetten jongeren
en hun ouders nooit zomaar. En vooraanstaande artsen, psychologen en
genderdeskundigen geven aan dat het goed is als er een mogelijkheid komt voor
jongeren en kinderen om hun geslacht gelijk te trekken met wie ze zijn.

NYD Ofwel, mensen die er dingen vanaf weten geven dit advies.

ML Ja, precies. Het bespaart gewoon heel erg veel leed, want het is heel erg kut als
jij vrouw bent en je wordt steeds geconfronteerd met die “M” op je paspoort, dat is
niet fijn. Dus het is logisch dat ook een van de eerste stappen is dat je voor de wet je
geslacht wil rechttrekken met wie je bent. *zucht heel diep*

NYD Ja, vertel me eens wat nieuws *hopeloos*

ML Ja, nou, dit zijn even belangrijke feiten. Toen las ik een artikel over wie dan de
opdrachtgever was van dit spotje-

NYD En dat zal u verbazen *sarcastisch*
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ML Niemand verwacht het. *sarcastisch* Het is Gezindsplatform.nl, een christelijke
organisatie. Die werd in 2019 opgericht om de belangen van het gezin te behartigen.
*geïrriteerd*

NYD Dat hebben we eerder gehoord… Maar vertel verder.

ML Maar even nog… Maar dan ga je dus zoeken naar wat het gezin is in hun ogen,
maar dat staat daar niet echt, maar je ziet wel alleen plaatjes van een vader en
moeder met kinderen. Dus ik denk dat dat wel te raden valt.

NYD Je bedoelt: de hoeksteen van de samenleving?

ML De hetero hoeksteen van de samenleving. Ja, dit platform wordt gefinancierd
door zo’n twintig initiatieven op Bijbelse grondslag. Dan heb je het over de
vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs tot zorgverzekeraar prolife. Dus dat
zijn allemaal Bijbelse organisaties, of organisaties die iets met de Bijbel of God
hebben die geld geven aan Gezinsplatform.nl. Dit platform sprak zich onder andere
uit tegen een koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. Dat werd op 2021 op
basisscholen in heel Nederland gezongen en dat lied bevatte de tekst: “Kijk hoe
mooi in de mix, hij of zij of x.” En ik wist hier helemaal niks van.

NYD Van deze songtekst, ja.

ML Maar dit is geweldig. Ik heb hem dus ook even opgezocht. Dus ik wil hierbij
graag dit nummer nog even promoten. Zet hem eventjes aan. Ik zet het wel even in
de show notes.

NYD Daniël die gaat het hier plakken *enthousiast*

ML Ja, dat hoopte ik al.

FRAGMENT UIT “Zij aan Zij – Kinderen voor Kinderen

Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan
zij, met elkaar. Kijk hoe mooi, in de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij.

NYD Maar bedankt Gezindsplatform.nl dat jullie ons op dit nummer gewezen
hebben.

ML Ja, want nu weten we dat het bestaat. Gezinsplatform, zo’n christelijke
organisatie, het idee dat het gezin en dat de kinderen beschermd moeten worden…
Want over dat koningsspelenlied zegt Gezinsplatform.nl: “Met dit misbruik van de
feestelijkheden, wordt ons over de rug van kinderen de genderideologie
opgedrongen.”

NYD Ook een classic, deze.
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ML De genderideologie.

NYD En het opdringen, en over de rug van kinderen. Eigenlijk die drie elementen is
iets wat we ook vaker zien.

ML Dat is dus wel, kinderen doen het gewoon heel erg goed als een soort argument
want: Wie wil de kinderen nou niet beschermen? *spottend*

NYD Iedereen

ML Iedereen wil toch de kinderen beschermen?

NYD Ja en als jij je uitspreekt daartegen, tegen dit soort dingen, dan is het zo van, ja
maar dan ben je eigenlijk tegen de kinderen, wat ben je dan voor een afschuwelijk
mens. Ja, en eh, waarom ik net zei dat hebben we natuurlijk eerder gehoord, dan
verwijs ik natuurlijk naar de situatie Pim Lammers, de hetze die tegen hem gevoerd
werd, hij zou, Pim Lammers is kinderboekenauteur en dichter, die zou een gedicht
schrijven voor de kinderboekenweek 2023, die heeft zich dus terug moeten trekken
wegens doodsbedreigingen want: de kinderen.

ML De kinderen. Vreselijk. Ja, het verhaal is dit, eventjes nog kort. Pim Lammers
heeft in 2015 een verhaal geschreven voor volwassenen..

NYD Uitroepteken.

ML Uitroepteken. Ik bedoel dit was niet een verhaal bedoeld voor kinderen, dit was
een verhaal bedoeld voor volwassenen over een twaalfjarige jongen die verliefd
wordt op zijn trainer, zijn trainer bij de voetbalclub, en ehm, nu wordt Pim Lammers
er dus van beschuldigd pedofilie te verheerlijken. En dat doet hij niet want het
verhaal, de trainer, gaat over misbruik. Het is geschreven vanuit de ogen van een
jongen van 12 die verliefd is op zijn trainer en in het verhaal beschrijft Lammers de
complexe gevoelens van zo’n kind in zo’n situatie, want vaak is het zo dat een
slachtoffer medeplichtig wordt gemaakt, gevoelens krijgt voor diens misbruiker, zich
geïsoleerd kan voelen, ehm, trouwens aan de misbruiker en het verhaal is misschien
niet makkelijk te lezen en het is best wel naar..

NYD Maar dat is ook de bedoeling.

ML Ja! En en en het is dus ook heel helpend, dat dit soort verhalen er zijn, want ze
helpen begrijpen.

NYD Ja en het laat ook zien wat jij al zei, die complexe gevoelens, en zeg maar, dit,
ik heb het gevoel dat dit ook een soort grijsgedraaide plaat is want ik heb ook het
idee dat ik dit heel vaak zeg, ehm, de enge man in de bosjes, het monster in de
bosjes, zoals we graag zo willen dat ie eruit ziet, een engerd die seksueel misbruik
pleegt. Zo gaat het heel vaak niet.
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ML Nee

NYD De daders zijn heel vaak mensen in de irrationele sfeer..

ML Die je vertrouwt

NYD Die je vertrouwt, ehm, soort van van je fiets af getrokken worden en in de
bosjes dat zich daar, dat is misbruik hoe we het voor ons zien, maar hoe het in dit
verhaal beschreven wordt en ook de gevoelens van het slachtoffer richting de dader,
de verwarring daarover en het gezien willen worden, dat is allemaal, kan allemaal
onderdeel daarvan zijn. En het laat het juist zo goed zien, dat een verhaal, dat is
natuurlijk altijd ingewikkeld, is op verschillende manieren te begrijpen of op
verschillende manieren te lezen. En als je het uit context leest, dan kan je misschien
ook denken van ‘huh, wat de fack lees ik nou’. En kan je het misschien, lees je het
wel als een soort van verheerlijking. Maar zelfs dan kan je natuurlijk nog pleiten, het
is een verhaal geschreven voor volwassenen en eh, dat hij een gedicht voor de
kinderboekenweek schrijft staat volledig los van dit verhaal.

ML Precies, en ik denk niet dat je het belang van zulke verhalen ook moet
wegwuiven want het is juist heel belangrijk dat dit soort verhalen bestaan omdat het
ook een soort van woorden geeft aan wat er gebeurt en ik denk, eh, ik las een tweet
van iemand, ik weet niet meer wie dat was, maar ze zei ook ik ben zelf misbruikt en
ik las dit en het is een soort herkenning en het is erkenning van wat ik heb gevoeld
en het haalt heel erg die situatie uit de taboesfeer want een slachtoffer voelt
natuurlijk al genoeg schaamte en dat is ook, ik bedoel, Iva Bicanic die zegt ook niet
voor niets dat victim blaming…

NYD Breng het in het licht

ML Wat?

NYD Breng het in het licht

ML Breng het in het licht. En victim blaming voor slachtoffer van misbruik is veel
schadelijker dan het daadwerkelijke misbruik dus ook victim blaming van het
slachtoffer zelf, zeg maar naar zichzelf toe.

NYD Ja

ML dus het helpt niet om het soort van, te doen alsof het niet bestaat en er niet over
te praten want het bestaat wel degelijk en je helpt mensen er niet mee als je zegt
‘deze verhalen mogen er niet zijn’ of ‘dit verheerlijkt pedofilie’.

NYD Ja

ML Naja goed, anyway, ehm. Er ging..
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NYD Maar ja, dit komt ook, deze hetze tegen Pim Lammers, die is ook via ehm, het
is niet begonnen bij een christelijk conservatieve organisatie zoals we dat net
hoorden bij de spotjes maar het is begonnen bij een radicaal rechtse website,
reactionair.nl, ehm, en vanuit daar zijn er bn’ers bij gekomen die zich erover gingen
opwinden en die toen vervolgens zijn gaan tweeten en gaan plaatsen op instagram
en toen zijn er ook christelijk conservatieve organisaties aangesloten zoals gezin in
gevaar, erg vergelijkbaar met gezinsplatform.nl.

ML Ja basically hetzelfde.

NYD En die zeggen precies weer ook hetzelfde, we moeten het kind beschermen.
En ehm, hoe ik het zie, is dat vanuit reactionair.nl, kijk Pim Lammers die schrijft
vaker boeken, die schrijft boe-, die schrijft kinderboeken waarin bijvoorbeeld trans
zijn of queer zijn terug komt, een een een rol speelt, of waarbij je daar op een hele
toegankelijk, fijne, leuke manier over kan leren en lezen. Bijvoorbeeld echt in
prentenboeken maar ook in zijn fantastische gedichten, zorgt hij ervoor dat er meer
openheid over komt, dat er over gesproken wordt en ik zie die aanval van
reactionair.nl als een aanval tegen lhbti+’ers.

ML Ja dat is het ook natuurlijk.

NYD Ja, en dat wordt dan onder het motto het beschermen van de kinderen, wordt
dan gezegd ja maar pedofilie lalala. Maar eigenlijk is het gewoon, hé we moeten jou
niet, want het is allemaal weer te k en te queer en dat willen we niet en dus is dit dan
een heel slimme manier om te zeggen hé jij jij verheerlijkt pedofilie, we willen de
kinderen beschermen en dus gaan we nu vol hier op. Nou mensen die dan dat hele
rechtse verhaal niet kennen of die helemaal niet weten van het lhbti+ geluid van zo’n
website, die gaan vervolgens, die lezen een heel klein stukje van zo’n verhaal en die
denken ‘dit kan echt niet oh mijn god’ en die gaan dat dan vervolgens ook
verspreiden. Dat wil denk ik niet zeggen dat zij per definitie anti trans zijn of anti
queer of gay zijn of dat ze met die intentie het gingen verspreiden, misschien is het
oprecht vanuit een intentie geweest van bescherm de kinderen maar wat er dus
eigenlijk gebeurd is dat je je voor een extreem rechts karretje laat spannen uhm een
soort haatkarretje, daar laat je je eigenlijk voor spannen. En dit dit doet me ook heel
erg denken ook aan die spotjes over trans zijn, uhm, als je dus niks weet over dit
onderwerp dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken, ja maar hallo die arme
kinderen, die horen dat de hele tijd en die willen opeens allemaal trans worden, dat
is super gevaarlijk, dat moeten we tegen gaan. En ook dan laat je je dus voor een
karretje, in dit geval een conservatief christelijk karretje spannen wat zogenaamd het
gezin wil beschermen. Dus het is zo goed om te weten waar ligt nou eigenlijk de
bron van dergelijke kritiek, waar komt het nou vandaan en om daar dus goed in te
duiken en niet zomaar mee te gaan op het gevoel van oh ja maar pedofilie dat is ook
gewoon facking nasty want laten we wel wezen, dat is ook zo, daar zijn we het
allemaal over eens, en om dan gewoon vol hop erin mee te gaan, altijd goed om
even na te gaan, wat gebeurt er nou echt, waar komt het vandaan.
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ML Ja en wees je bewust dat er dus echt op zo’n onderbuikgevoel wordt ingespeeld,
want zo’n spotje dat is dan, je hoort het dan vanuit zo’n bezorgde moeder die om
haar kinderen, die dan zich zorgen maakt om haar eigen kinderen die dan zomaar
hun geslacht zouden kunnen veranderen. Het is gewoon allemaal heel erg, op het
moment dat het heel erg op je emoties speelt, wees gewoon waakzaam en ga ook ff
voor de zekerheid kijken bij plekken als transgendernetwerk weet je wel, gewoon om
eventjes te zien, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd en klopt het wel. Want dat is het
gewoon niet, het is allemaal onder het mom van kinderen beschermen tegen de
genderideologie, eh, de lhbt dictatuur.

NYD En woke

ML Tegen woke en het is, dit soort organisaties, ze zijn openlijk anti-lhbtiqa+, ze
zetten geld in om zogenaamd kinderen te beschermen, maar kinderen beschermen

NYD Nee

ML Kinderen beschermen is helemaal niet wat ze doen

NYD Nee

ML Het is, het is, het is echt anti queer

NYD Ja

ML En het is schadelijk en onwaar en de felheid waarmee ze Pim Lammers en de
transgenderwet proberen tegen te houden, dat is echt beyond me

NYD Ja

ML Ehm trouwens

NYD Zal ik nog even een gedicht van Pim Lammers voorlezen?

ML Ja heel eventjes de titels van z’n boeken bijvoorbeeld: het varkentje dat een
lammetje was of was het het lammetje wat een varkentje was.

NYD Een van de twee

ML Een van de twee. En ik denk dat ik, wacht ik ga het even goed opzoeken.

NYD Ja dat is de gedichtenbundel die ga ik er even bij pakken.

ML Ja pak jij even.

NYD Een moment si vous plait.
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ML Het boek van Pim Lammers is het lammetje dat een varken is, en dat is prachtig.
Ga dat lezen, kopen.

NYD Ik ben terug met bundel. Oke ik heb de bundel dus gekocht omdat Pim
Lammers te gast was bij onze vrienden van de Eeuw van de Amateur nou wat is het,
een paar maanden geleden ofzo. En eh nou toen heeft ie mijn hart gestolen, Pim
Lammers, toen ben ik meteen de bundel gaan kopen en ik kan het boek zo iedereen
aanraden want het is zo lief en warm en mooi en fuzzy feelings. Het zijn dus eigenlijk
gedichten voor kinderen of jonge mensen, ik weet niet precies wat precies de
doelgroep maar het is gewoon geweldig. Over allerhande thema’s, ik ga er even
eentje uitzoeken en dan ga ik er eentje voorlezen. Oke ik zal er even eentje
voorlezen die niet iedereen, want ik heb er een aantal al vaak gezien op de socials,
zoals tante Ben.

ML Ja tante Ben is mijn lievelings.

NYD Maar even eentje die jullie misschien nog niet kennen, ik heb er zomaar eentje
uitgezocht.
Mijn neef draagt make-up

Mijn moeder vindt mijn neef maar gek

Make-up, welke jongen doet dat nou

Foundation, bronzer, rouge, en dan die nagels veel te blauw

Of die lipgloss veel te licht

Oogpotlood, oogschaduw, mascara, kijk dan, dat is toch geen gezicht

Dag tante, zal ik jouw make-up eens doen?

Foundation, bronzer, rouge en voor je nagels donkergroen

Hier een lipgloss, lekker licht

Oogpotlood, oogschaduw, mascara, kijk eens wat een mooi gezicht

Mijn moeder vindt mijn neef te gek

ML Aaaw

NYD En zo staat het gewoon vol met allerhande geweldige, gewoon echt

fantastische lieve leuke gedichtjes, ook heel mooi geïllustreerd, ja iedereen moet dit

gewoon lezen. Ik heb dit ook zin om dit cadeau te doen aan allemaal mensen en dan

gewoon één gedichtje voor het slapengaan lezen. Ook als je geen kinderen hebt.

ML Eeuwig zonde dat ie nu dus geen gedicht schrijft voor de kinderboekenweek, wat

een gemiste kans, echt de wereld was er beter van geworden.

NYD Nou ja het heet dus: ik denk dat ik ontvoerd ben, deze dichtbundel. Goed.
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ML Ehm, heel eventjes nog naar aanleiding hiervan, kijk we hebben natuurlijk over

christelijke organisaties, die zitten er dan achter.

NYD Conservatief christelijk organisaties.

ML Conservatief christelijke organisaties die daarachter zitten en die allemaal

anti-lhbti zijn. Eh, iemand stuurde: wellicht helpt het ook om wat positieve christelijke

aandacht te geven, vooral voor lhbtiq+ christenen die in deze cirkels vastzitten. En

daar had ze echt een goed punt, misschien helpt het als ze zien dat er christelijke

organisaties zijn waar ze terecht kunnen, een paar voorbeelden, een paar

voorbeelden zijn wijdekerk.nl, holybe, hele leuke woordspeling, en lcc+.

NYD Yes

ML Ook eventjes zet ik in de shownotes. Maar heel goed punt want het is ook niet

helemaal eerlijk om de hele tijd te zeggen, christelijk organisaties.

NYD Nou, nou, daar, daar ben ik het niet met jou eens. Want het zijn conservatief

christelijke organisaties wel degelijk goed om dat te zeggen en om te weten waar het

vandaan komt, alleen daarmee..

ML Ja maar de andere kant, wij doen de hele tijd, we zitten in het negatieve, in het

negatieve..

NYD Ja en plus als je zelf in christelijke conservatieve kringen bent opgegroeid en je

bent queer, dan snap ik heel goed dat het ook goed is om te weten he er bestaan

ook andere organisaties die christelijk zijn en die anders naar deze thema’s kijken,

dat vind ik ook super belangrijk. Maar zo van..

ML Ja dat is een plek waar je terecht kunt en waar je wel jezelf kan zijn en waar je

omarmt wordt in die zin. Ehm, ben ik nog steeds niet klaar trouwens.

NYD Oh.

ML Ja, eh, want ik wil het ook nog even hebben over Engeland. Ehm, die, want, kijk

we hebben het hier nu over de anti-trans beweging, eh, eigenlijk over de anti-lhbti

beweging, ehm, die

NYD Voet aan de grond krijgt

ML Ja dat wilde ik zeggen

NYD Steeds meer

ML Maar echt wel voor mijn gevoel steeds maar dat is een gevoel

NYD maar het is ook een gevoel waar je ook wel

ML Het is ook wel gebaseerd op iets. Een kinderboekenschrijver heeft zich

teruggetrokken uit de facking kinderboekenweek omdat ie doodsbedreigingen krijgt.
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Daar is wel wat aan de hand. In Engeland is ook zo’n beweging, die is groter en ook

heel erg actief, er zijn daar bijvoorbeeld best wel veel TERF’s, en TERF’s dat zijn

transexclutionary radical feminists. Een heel bekend voorbeeld daarvan is JK

Rowling. Zij doen uitspraken die niet kloppen om zogenaamd dus ook kinderen en

vrouwen vaak in dit geval te beschermen.

NYD Ja, ja vaak is het verhaal kinderen beschermen want voor je het weet gaan ze

de transitie in en daar krijgen ze spijt van, dat verhaal weer. En vrouwen

beschermen gaat om, oeh in de vrouwenruimtes mogen dan opeens mannen naar

binnen wat natuurlijk niet waar is.

ML Ja wat niet klopt

NYD Want het zijn trans vrouwen

e zoeken naar wat het gezin is in hun ogen. Maar dat staat daar niet echt, maar je

ziet wel alleen maar plaatjes van een vader en een moeder met kinderen, dus ik

denk dat dat.

ML En, we hebben met Maeve Levie een aflevering gemaakt over transfobie in de

media en Maeve heeft ook een artikel geschreven op One World: "J.K. Rowling en

de Orde van de TERFs" en daarin staat: "Ze appelleren" - ze - "De TERFs

appelleren aan al lang bestaande schadelijke beelden, zoals het idee dat trans

vrouwen een fysieke bedreiging zijn voor "echte" vrouwen (echte tussen haakjes).

Het gevaar is dat ze daarmee het draagvlak voor trans rechten in de maatschappij

verkleinen en de kans vergroten dat trans personen te maken krijgen met

discriminatie en geweld of intimidatie.

NYD Ja.

ML En er was ook vorige maand die wet die de Britse regering heeft tegengehouden

in Schotland.

NYD Ja, daar had je toen over verteld in de 'NO'.

ML Daar moest ik echt meteen aan denken. Want er werd in Schotland een wet

aangenomen die vergelijkbaar is met die transgenderwet in Nederland en toen heeft

de Britse regering gezegd: "Ho, ho, jullie zijn nog altijd onderdeel van de UK, wij zijn

de baas. Wij gaan nu een recht gebruiken wat we nog nóóit eerder gebruikt hebben."

NYD LETTERLIJK nog nóóit.

ML Ja, ja, ja, letterlijk nog nooit! En wij gaan zeggen: "Nee, nee, nee, nee, nee." En

ook J.K. Rowling was hier ook een zeer zichtbare tegenstem. En in de afgelopen vijf
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jaar is het aantal gevallen van anti LHBTIQ+ aangiftes in de UK dus enorm-

NYD LHBTIQ+ geweld.

ML Oh ja, het aantal aangiftes, van dat geweld is dus enorm gestegen. Homofoob

geweld verdubbeld, transfoob geweld zelfs verdriedubbeld en nou ja, eigenlijk het

verschrikkelijke nieuws van recent is dat er een paar dagen geleden nog in Engeland

een trans meisje van zestien, Brianna Ghey, vermoord is door twee leeftijdsgenoten

en in de berichtgeving daarover wordt wel gezegd dat het nog niet vastgesteld kan

worden dat het gaat over transfobie, dat geweld transfobie gerelateerd is. Maar ja, ik

weet niet wat ik daarover moet zeggen. Er is hier een trans meisje, een tiener

vermoord. Hoe vaak gebeurt dat? Nou…

NYD Ja dat is gewoon verschrikkelijk.

ML Om redenen die niet daarmee te maken hebben. Nou en wat ik me dus afvroeg,

nu, is het hele idee van kinderen beschermen of vrouwen beschermen tegen

mannen, een soort tof sausje?

NYD Ik weet niet of het in onze zin, zoals wij ooit tof sausje bedacht hebben als: ik

ga seksistische boodschappen verspreiden, maar ik ga dat super cool doen en

grappig doen en ik er heel cool uit.. Tof op die manier, maar het is wel degelijk een

hele dikke, slimme saus die goed werkt. Het is wel echt een sausje om te zorgen dat

je boodschap lekker aankomt en goed verspreid wordt. Want ja, wat ik net zei, het

krijgt voeten aan de grond. Je hoort meer mensen die zeggen van: "Ja, nou, maar,

dat trans zijn datteh.."

ML Ja is toch wel… En kinderen… Tu, tu, tu, tu, tu.

NYD Of dus nu bij Pim Lammers van: "Ja, maar dat is ook wel dat verhaal, dat is ook

wel… En voor de kinderen…", dus ja, het werkt gewoon supergoed!

ML En daarom gaan denken veel mensen in mee

NYD En daarom is het heel belangrijk om daar een hele andere dikke saus overheen

te gooien van feiten. En zeggen waar het vandaan komt, en om mensen daar ook op

te wijzen en dat allemaal niet zo simpel is als "de kinderen beschermen".

ML Ja, we hopen gewoon heel erg dat je er niet intrapt en dat je luistert naar trans

mensen zelf, die gewoon prima weten wat ze nodig hebben, prima weten hoe het zit.

Je kan terecht bij organisaties als transgendernetwerk voor feiten. Informeer jezelf

en laat je niet op dat onderbuikgevoel spelen, want…

NYD Ik zag gewoon nog laatst voor iemand tweeten, ik weet even niet wie, maar zo

van: "Wat is het toch met die facking cis mensen dat ze maar de hele tijd bezig zijn
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met trans mensen? Wat… WHY, waarom ben je daar de hele tijd mee bezig!? En dat

is ook gewoon een héél rare obsessie. Maar ook een erg schadelijke obsessie.

ML Maar ik denk, de groep die in dit geval beschermd moet worden, zijn de trans

mensen zelf. Het gaat in dit geval niet om de kinderen, het gaat niet om de vrouwen,

het gaat over trans mensen die gewoon prima voor zichzelf kunnen zeggen: "Dit

hebben we nodig en op deze manier worden we gediscrimineerd. En dit gaat niet

goed… En fix het!"

NYD Want er gaat al heel veel, niet goed. Maar goed, ik heb ook het idee dat ook dit

een grijsgedraaide plaat is.

ML Nou… Dan herhalen we het nog een keer.

NYD Dat is zo.

SPONSOR

ML Even aandacht voor onze sponsor, een oude bekende: the OH collective

NYD Jazeker, they are BACK. The Oh Collective is een sexual wellness merk dat is

opgericht door 4 vriendinnen die het taboe rondom sex, intimiteit en sexualiteit willen

doorbreken.

ML Ik hou wel van een beetje welness op z’n tijd, sexual welness, gewone reguliere

welness, any welness

NYD Nou top, want bij de OH collective kun je terecht voor van alles: vibrators,

glijmiddel, massagekaarsen, comfy naadloos ondergoed en nieuw in het

assortiment: menstruatieondergoed - zowel onderbroeken als bh’s.

ML Oooh, bh’s! Voor als je tetten pijnlijker en opgezwolle zijn tijdens je menstruatie

NYD Het zijn zijdezachte ontwerpen, zonder beugel. Maar we hebben deze nog niet

getest, dat gaat nog gebeuren, dus we komen later terug met een review, kan jij

zeggen of ze fijn zijn voor je pijnlijke, opgezwolle tette

ML Ja prima de bima. Dat menstruatie ondergoed komt dus nog maahaaaar  de

vibo’s van de The Oh Collective zijn wel al een tijdje in ons bezit. En ik denk dat het

safe to say is als ik voor ons beiden spreek dat we fan zijn

NYD Ja, sterker nog, de KIT vibrator is de laatste tijd zo’n beetje m’n GO TO

vibrator, die heeft het geschopt tot in het bakje naast mn bed - ik heb geen

nachtkastjes met laatjes maar een bakje. En hij zit dus in het bakje. Dat zegt wat

ML Same hier! Bij mij ligt ie standaard op m’n nachtkastje - jazeker, ook in Malaga, ik

propte ‘m op ‘t laatste moment nog even m’n tas in. Dit mens trilt ook in Spanje.
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NYD en wat maakt ‘m zo fijn dan voor jou?

ML De trillingen. Ze zijn echt toppie. Ja hoe moet ik het beschrijven. Sommige vibo’s

hebben van die net niet trillingen en dat is bij de KIT niet aan de hand, de KIT hits

me spot.

NYD ennn: uiteraard zijn alle producten gecertificeerd, dat is blijkbaar niet bij alle

toys het geval? iehk. GOED NIEUWS! Met de code damnhoney - aan elkaar

geschreven - krijg je bij elke aankoop op www.theohcollective.com 1 x Joy Jelly

tintelend glijmiddel op waterbasis cadeau.

ML Twee dingen nog even goed om te weten: oh collective, schijf je met OH - en je

moet zélf het glijmiddel opsnorren op de site en toevoegen aan je mandje en dan

wordt het bij het afrekenen verrekend - dus vergeet dat niet te doen!

NYD theohcollective.com dus

ML bzz bzz

EINDE SPONSOR

ML Oh, daar is ie, oh!

NYD Ja, dat ben jij

ML *Spaans* "Hoi soy Nyd"... "Soy Nyd". Blijdschap Verrukking. Damn Honey YES.

Kom maar door.

NYD Nou, er kwam deze week een baanbrekende uitspraak van het hof, namelijk

dat etnisch profileren verboden is bij de staat der Nederlanden, de Koninklijke

marechaussee het hof verbiedt het per direct, het gebruik van etniciteit in

risicoprofielen en selectiebeslissingen. Nou eigenlijk brak mijn klomp dat je dan dus

denkt van: hé, blijkbaar mag dat nog steeds.

ML Ja, het is 2023, het mag… Blijkbaar. Maar nu niet meer.

NYD Het mag dus nu niet meer en de zaak wordt mede aangespannen door twee

burgers en ook door een paar organisaties, zoals Amnesty en Controle Alt Delete en

één van die burgers, dat is Mpanzu Bamenga, die werd in 2018 uit de rij gepikt op

Eindhoven Airport en hij is uiteraard heel blij met deze uitspraak en hij zegt het

volgende daarover: "Het was een jarenlange strijd, maar het hof spreekt nu eindelijk

uit wat wij al wisten: dat ik er als mens mag zijn en niet beoordeeld mag worden op

mijn huidskleur. Die zegt niks over of iemand crimineel is of niet. Het is een

overwinning voor mezelf, voor mijn kinderen en eigenlijk voor iedereen in
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Nederland." Ja, nou ja, absoluut, ik kan niet anders zeggen dan er alleen maar

achter staan en het is zoals wel vaker bij de Damn Honey YES zo'n beetje dat je

denkt: Ja, Jezus, God mag ik alsjeblieft…

ML Dit inderdaad heftig, dat het nieuws is dat iemand dan zegt: "Ik mag er zijn als

mensen niet beoordeeld worden op m'n huidskleur dat is toch gewoon…

NYD Ja. Maar goed, het is toch een YES.

ML Het is een YES. Het is goed dat het nu verboden is.

NYD Ik heb nog een YES ja, misschien een beetje… Kijk. Wij zijn ook veel te streng

geworden. Hè, zo, van: niks is nog meer een yes, als je zo'n 'zure' feminist bent

zoals wij.

ML 'T is gewoon hartstikke leuk,

NYD Dit is leuk, ja. Een Tsjechische International (voetbal International) is uit de kast

gekomen.

ML Jeej!

NYD Ja en dat is dus best bijzonder omdat hij de bekendste voetballer, so far, is die

uit de kast is gekomen. Hij speelde 155 wedstrijden in de Serie A, voor de mensen

die dat niks zegt, dat is de hoogste afdeling in het Italiaans betaald voetbal, hij

speelde er veertien in La Liga, nou, dat weet jij, dat is de hoogste Spaanse

voetbalcompetitie en hij kwam in 45 Interlands uit voor de Tsjechische nationale

ploeg, want interland, dat betekent namelijk: hij komt uit voor zijn eigen land. Dus hij

heeft bijvoorbeeld ook tegen Nederland gespeeld in 2021. Hij heeft een

videoboodschap gedeeld op z'n socials en hij zegt: "Ik heb werk dat ik al jaren

professioneel en met passie uitoefen. Ik wil vrij kunnen leven, zonder angst, zonder

vooroordelen zonder geweld, maar met liefde. Ik ben homoseksueel en wil me niet

langer verstoppen." En als je niet zo in de voetbalwereld zit, dan denk je misschien:

ja, nee, maar ik denk dat dit voor veel nou, ik denk dat dit voor voornamelijk jonge

jongens die zelf gay zijn, echt wel heel belangrijk is.

ML Ja, want dat is toch ook zo dat in de voetbalwereld komen maar weinig spelers

uit de kast, of ze komen pas uit de kast als ze klaar zijn met voetballen.

NYD Dit is dus de bekendste, so far. En het is 2023. Nou de FIFA die was natuurlijk

helemaal enthousiast, die reageerde op Twitter met "We are all with you, Jacob,

football is for everyone". En dan hadden ze een pride vlag en een rood hartje. En

toen had iemand anders daar onder gecommend: "Weren't so keen on the pride flag

in November and December, were you?" En dat vond ik erg grappig.
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ML Die FIFA-club is ook zo…

NYD Maar goed, ik vond dat wel best wel cool om te zien dat al die clubs, weet je

wel, Ajax, Schalke, weet ik veel, wat allemaal clubs eronder zou reageren, met:

"Jeej, ja goed zo, hoe hoe!" En misschien is het een beetje performatief als in: de

FIFA daarvan is het ook de vraag van: ja en weet je wel, je mag, de vlag, mag niet

mee naar het WK, maar nu ga je wel zo'n tweetje plaatsen, maar ergens dat er dan

zo'n hele lijst met hele grote clubs onder staat, die allemaal heel positief reageren.

Allemaal reageren met: "Voetbal is er voor iedereen", en: "Je mag er zijn en wat

goed en wat fijn en top", is toch ook, denk ik, heel goed om te lezen. Bijvoorbeeld als

jong persoon, maar ook als je wat ouder bent en nog steeds moeilijke gevoelens

hebt rondom je queer zijn, en je ziet dan al die comments dat je denkt: Oh! Hmm!

ML Ja, en ook, performatief is soms niet per se slecht, omdat het nog steeds naar de

buitenwereld toe wel een boodschap uitzendt. Nou ja, het is representatie en als

mensen daar positief op reageren: Top.

NYD Nou, ja, dat lijkt me ook.

EINDTUNE

ML Dit was aflevering 121! De shownotes vind je op damnhoney.nl/aflevering-121.

En later in de week verschijnt daar ook het transcript.

DAN Hier even Daniël uit de toekomst om dit recht te zetten. Dit was aflevering 122

en de shownotes vind je op damnhoney.nl/aflevering-122.

NYD Daniel vd Poppe, Lucas de Gier en Liesbeth Smit, onze steun en toeverlaten,

we danken jullie op onze blote knietjes.

ML En wie we zeker OOK op onze blote knietjes bedanken zijn de transcripters van

deze aflevering. We zijn zo blij met jullie, zeggen we dat wel genoeg? Ik hoop het-

NYD Wat dus misschien even goed is om te benadrukken, want het was laatst niet

duidelijk voor iemand die me mailde. Dit zijn dus mensen die dit allemaal

VRIJWILLIG voor ons doen. Zij offeren hun tijd, hun aandacht, hun energie op aan

DAMN, HONEY om de transcripten mogelijk te maken.

ML Elke twee weken weer. Doen ze dit. Dus wij zijn jullie EXTREEM dankbaar

hiervoor. Ik ga ze even allemaal af: Marleen, Marlou, Marloes, Elise, Evq, Sjoera,

Melissa, Barbara, Joan en Fenna. LOVE YOU!!!!!

NYD En dan is er nog Amberscript, de software waar we gratis gebruik van mogen

maken voor onze transcripten. DANK DANK!
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ML Nydia, soy Nydia en ik kletsen nog even door. In de ‘Je doet het er maar mee’

aka onze bonuspodcast. Kan ik lekker m’n Malaga-avonturen bij jullie kwijt. En Nyd,

jij hebt de afgelopen week nauwelijks geslapen, ga je dan ook vertellen waarom?

NYD Jazeker! De bonuspodcast ‘Je doet het er maar mee’ kun je luisteren als je

donateur wordt via petjeaf.com/damnhoney. En donateur ben je al vanaf een

eurootje per maand.

ML Nou, geef geld. Of stuur een gezellig mail naar info@damnhoney.nl.

NYD Of niet.

ML Zelf weteeee
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