
TRANSCRIPT De grote inbelaflevering (afl. 100a)

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

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

ML WIJ ZIJN HONDERD!!!!! WELKOM BIJ DAMN, HONEY

Start intro tune

NYD DE 100E AFLEVERING OVER SHIT WAAR JE ALS VROUW VAN DEZE TIJD MEE

MOET DEALEN

ML Mijn naam is Marie Lotte

NYD En ik ben Nydia

ML En dit is dus de100e aflevering!!! Had iemand dat al gezegd???

NYD Erg bijzonder, dat we het zo lang hebben volgehouden, dat alleen al is heel bijzonder.

ML 100 jaar

NYD Ik moet wel zeggen het was niet per se moeilijk om 100 aflevering of 100 onderwerpen

te vinden rondom shit

ML Nee, dat is iets waarvan wij nu al denken: We kunnen zo nóg 100 er vullen, want we

hebben nu nog een hele lijst met onderwerpen, gasten, de shit is alive and kicking.

NYD Dat is een vraag die ik heel vaak krijg, op ‘feesten en partijen’

ML Hoe lang gaan jullie nog door?

NYD Raak je niet een keer uitgepraat daarover? Is het moeilijk om onderwerpen te vinden?

ML Dat is het niet.

NYD In principe niet, nee.

NYD Wat gaan we doen, deze aflevering?

ML Wij gaan bellen met mensen, tenminste dat hópen we. En de lijn staat in principe.. nu

staat ‘ie open.

NYD Het is zeven uur. Ja, dan staat ‘ie open. Oh mijn god.

ML Bel ons!!

NYD Hij staat om zeven uur open, want voor onze ‘petje af donateurs’ hadden we bedacht

die mogen een halfuurtje eerder inbellen dan de rest. Dat stél het wordt druk, dan kunnen zij

in ieder geval terecht bij ons, met hun verhalen.

ML Ja, precies, want die hebben toch ook gewoon een luisterend oor nodig, die schatten.

NYD Die schatten.. Nee, ik hoop dat ze ehm.. *telefoon gaat*

ML Er belt iemand! Oh my god!

NYD The first one! Dat ging snel! Spannend..
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ML Hallo!?

NYD Met Damn Honey!

INB Hallo, met Line.

ML/NYD *praten door elkaar* Hai Line!!!

NYD Wow.. Je bent de eerste beller en we vinden het heel spannend, maar vooral érg

geweldig dat je belt en ik hoor nú al dat er iemand doorheen probeert te bellen.

ML Ja, in de wacht staat.

INB Oh, wow.. Ja, ik dacht ik probeer het meteen om zeven uur, dan heb ik misschien nog

een kans.

NYD Nou ja, dat is gelukt. Wat leuk dat we je aan de lijn hebben, hallo!

INB Ja! Ja, hallo en gefeliciteerd allereerst met jullie 100ste aflevering, wat fantástisch!

ML Dankjewel!

NYD Dit is zó leuk.

ML Ik had me nog helemaal niet zo gerealiseerd dat we éigenlijk jarig zijn natuurlijk. Ik

bedoel.. Ja, we zijn eigenlijk jarig! Dankjewel. Echt lief.

INB Misschien moet er straks nog even iemand een liedje voor jullie gaan zingen, maar dat

laat ik aan andere honingballen over.

ML Dat zullen we doorgeven aan ze. En heb jij een tóf feministische verhaal of iets? Een

cadeau voor ons zeg maar.

INB Ja! Ik wil heel graag vertellen wat feminisme en ook jullie podcast mij gebracht heeft,

want ja, ik ben daardoor echt een echt meer in m'n eigen kracht gaan staan en ook.. Ik kan

veel beter woorden geven aan gevoelens die ik al eigenlijk mijn hele leven wel heb. Dat we

zo geseksualiseerd worden in de samenleving en dat we minder serieus worden genomen

als vrouwen. En ja, ik ben ook mezelf een stuk serieuzer gaan nemen en da’s natuurlijk voor

mezelf super waardevol, maar het heeft ook geleid tot een heel erg cool project, waar ik

eigenlijk nog niks over mag zeggen.

ML/NYD Ooohh.. jámmer!

INB Maar ik ben zó excited.. Ja, nee, ik ga het tóch alvast met jullie delen.

NYD Ja! Geef een kleine spoiler.

INB Ja, nou, ik heb dit voorjaar.. Ik ben hier zelf heel erg actief in de bergsport en de

klimsport. Ik ben daar heel fanatiek mee bezig en daarom woon ik ook in Zwitserland, dus ik

ben de honingbal uit Bern die ‘Fucking Horney’ al gepreorderd heeft.

ML/NYD JAAAA!!

NYD Geweldig.

ML Dat ben jij.

INB En ik heb dit voorjaar een korte film gemaakt naar mijn eigen zoektocht naar de rol als

vrouw binnen de klimsport en bergsport, want dat is toch nog wel een door mannen
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gedomineerde sport. En die film is af en ingestuurd naar allerlei festivals en deze maand

hoor ik hopelijk waar die dan in Europa op een groot scherm te zien zal zijn.

ML Oh my god.

INB Volgend jaar komt ‘ie online, dus ja daar wil ik ook jullie heel erg voor bedanken, want

echt, door jullie podcast heb ik dit kunnen en durven doen en door alles wat ik heb geleerd

van jullie dus ja, heel erg cool.

NYD Wow..

ML Nou.. hou óp!

INB Dus ik wilde vooral zeggen: Ga zo door, op de volgende 100 en zo zie je ook dat jullie

podcast leidt tot zóveel andere coole dingen. Dus ja, the future is female, toch?

NYD Ja, dit is echt geweldig. Heb je ook al de naam van de film?

INB Ja, hij heet ‘My Phantom’.

ML My Phantom?

INB Ja, in het Engels.

NYD Oké, en kan je ons dan please op de hoogte houden als ‘ie eenmaal voor honingballen

beschikbaar is?

INB Ja, natuurlijk!

ML Ja, we kunnen niet wáchten.

NYD Dan gaan we dat nog eventjes pluggen natuurlijk.

INB Dat komt goed.

NYD Kunnen mensen die zelf ook in de klimsport zitten jou ergens bijvoorbeeld volgen als

ze dit horen en denken: Oh, ik ben ook een honingbal die klimt?

INB Ja, ik zit op Instagram. Daar heet ik lain from the mountain. Dat schrijf je L A I N F T

mountain. Ik heb ook een website: lainfromthemountain.com. Dus daar kunnen ze me

vinden en ik vind het altijd heel erg cool om met andere vrouwen te praten over hoe het is

om als vrouw in deze door mannen gedomineerde sport te zijn, dus schrijf me vooral en ik

ga heel graag het gesprek aan.

NYD Heel heel erg leuk.

ML Dit is een gewéldig eerste belletje, dankjewel hiervoor! En zet ‘m op en zo.

INB Ik vond het zelf ook héél spannend, want ik heb zelf ook nog niks over de film gedeeld,

dus ik ben benieuwd hoeveel mensen het nu al horen.

ML We hebben een primeur!

INB Maar als het goed is komt het binnenkort allemaal online en dna komt ook de trailer en

dan ja, dan gaat het allemaal in z’n gang en dan zal ik jullie zeker laten weten hoe het gaat.

NYD Heel cool.

ML Heel graag.

NYD Dankjewel Line, wat een geweldig eerste begin.
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ML Ja!

NYD Je kan me niet blijer maken.

INB Nou, heel veel plezier nog deze twee uur en zorg dat iemand voor jullie gaat zingen.

NYD Oké.

ML Gaan we doen, gaan we doen. We gaan de opdracht doorgeven, dankjewel!

NYD/ML DOEIIII!!!

INB Doei!

NYD Hoort de luisteraar dat je denk je ook? De hele tijd er tussenin hoor je de hele tijd *piep

piep* omdat er iemand anders belt. *telefoon gaat*

ML Daar is weer iemand!

NYD Daar gaan ‘ie alweer! Oké, let’s go.

ML Hallo met Damn Honey!

NYD Hallo!

INB Hallo, met Micha.

NYD Héé Micha, wat leuk dat je belt! Hallo!

ML Héééé! Hoe gaat het?

INB Hall, hallo. Ja, goed, goed. Ik probeer het gewoon even, dacht ik. En jullie nemen

meteen op.

ML Nou, je belt echt op een góuden moment, want er wordt de hele tijd tussen bepaalde

gesprekken doorheen gebeld, dus fantástisch dat je aan de lijn bent nu.

INB Oh, geweldig, nou wat een mazzel heb ik. Ja, nou ja, goed, ik wilde dus even vooral

even zeggen dat ik helemaal lijp ben van Damn Honey en het super gaaf vind wat wat jullie

doen en jullie ook overal aanraad waar ik maar even de kans krijg om het erover te hebben.

Ja, wat ik er zelf uit haal is dat ik veel meer, veel beter beeld heb van wat.. waar de shit waar

de vrouw van tegenwoordig mee moet delen. Ik ben.. Toen ik geboren werd, zei de dokter

vol overtuiging dat mijn ouders een meisje hadden gekregen en dat bleek uiteindelijk niet zo

te zijn.

ML Oh écht..

INB Maar daar kwamen we pas pas een stuk later achter. Ik ben ook niet per se.. Of

tenminste, ik heb niet het idee dat ik als vrouw gesocialiseerd ben. Ik heb het idee dat ik

überhaupt niet gesocialiseerd ben, maar nu weet ik dus ook niet precies hoe ik me als man

moet gedragen, nu de wereld mij ziet zoals ik mezelf altijd heb gezien. Dus jullie podcast

helpt me vooral om het soort man te worden dat de wereld een beetje beter maakt en niet

het patriarchaat door laten lopen zoals het nu gaat, zeg maar.

NYD Ja, want dat vraag ik me af. Heb je dan wel eens het idee dat je je toch aan een

bepaalde mannelijkheid of zo wil conformeren terwijl dat misschien dus meer aan de toxic

kant.. Ik kan me zo voorstellen dat je zo héél erg dan, eh.. Hoe zeg ik dit?
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ML Een bepaalde kant op geduwd wordt.

NYD Ja, heel erg zo.. Ja, het manbeeld is natuurlijk best wel beperkt.

INB Ja, dat zeker weten. Ik heb me gelukkig.. Ik zeg altijd: Ik was gewoon té naïef om te

beseffen dat ik ergens aan moest voldoen. Maar ik heb natuurlijk wel allerlei dingen

geïnternaliseerd waarvan ik niet zeker weet van: Ja, komt het nou per se uit mezelf? Of..

Mijn genderexpressie is best wel stereotiep mannelijk, in die zin dat ik vaak voor cis hetero

word aangezien, wat ik in geen enkel geval ben. Dus het is wel wel lastig soms om daar ook

weer bij te zetten.. Dit is zeg maar de expressie die ik als heel klein kind al heel prettig vond.

Op m'n tweede, derde.. Ik trok altijd, zeg maar op de draaimolen ging ik op de motor zitten,

weet je, want dat was stoer. Ik heb altijd het stoere, de stoere kant op gegaan.

NYD Dus de stoere kant past ook gewoon heel goed bij jou.

ML Dat komt ook uit jóu.

INB Ja, ja precies. Dus het voelt heel comfortabel en het voelt ook niet alsof ik iets aan het

compenseren ben. Maar ik weet wel, vrij vroeg in m'n transitie had ik nog het idee van ja, ik

moet toch echt bewijzen dat ik geen vrouw ben. Alles wat daar een beetje naar neigde heb

ik toen wel ook wat bewuster zeg maar de boot afgehouden. Of in ieder geval gedacht van

nou, dit moet ik een soort van verbergen. Het scheelde wel.. ik val.. nou ja, ik identificeer als

aseksueel en het lijkt richting gray of grijs romantisch op te gaan, maar als ik iemand leuk

vind, dan is het een man. Dus ik kan dan soort van onder het kopje van oh, ik ben homo,

dus het is niet erg dat ik ook van musicals hou ofzo, weet je wel? Dus een soort van excuus

of zo. Maar ja, de eerste paar jaar had ik echt wel zoiets van: Nou alles wat geassocieerd

wordt met vrouwen, dat moet ik maar eventjes in de koelkast zetten, want straks zeggen

mensen van: Hé, zie je wel, je bent toch gewoon een vrouw. Wat zit je nou met die transitie

moeilijk te doen.

NYD Ja

INB Maar inmiddels kan het me aan m’n derrière oxideren of mensen me wel of geen echte

man vinden. Want wat is een échte man? Ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. Maar

uiteindelijk blijft het toch lastig, want je zit in een maatschappij die je op een bepaalde

manier ziet en het is nooit de manier waarop je jezelf ziet. Hoe ver je ook gaat met je

transitie of juist niet, hoe je je genderexpressie vormgeeft. En ja, daar loop ik nog wel eens

tegenaan. Zeker. Ik had bijvoorbeeld twee dagen terug in de gym, dat doe ik dan ook

natuurlijk.

ML Natuurlijk.

INB Lekker aan de gewichten hangen. Maar daar was een jonge vrouw die ruim twee keer

zoveel gewicht op de stang had met hip thrusten als ik. En ik vind het echt súper tof als

vrouwen echt gewoon zwaar trainen, want dat hoort dan niet, weet je, en dan gaan ze d'r

‘mannelijk’ uitzien. Ja, jullie zien mijn air quotes nu niet..
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NYD We voélen ze.

INB En ik heb dan zoiets van ja, ik wil je zó graag hiermee complimenteren en zeggen dat

het echt super stoer is, dat je gewoon je eigen ding doet en je niet laat tegenhouden door

wat de maatschappij vindt wat vrouwen wel en niet mogen doen in de sportschool, zeg

maar. Maar ik weet dan ook weer niet hoe ik dat dan kan verwoorden zonder dat het lijkt of

ik d’r probeer te versieren ofzo.

NYD Ja, ja, ja.. Dat je dan weer die guy bent die dat dan zegt.

INB Ja, ik ben dus op geen enkele manier een bedreiging voor een vrouw, zowel qua

geaardheid als qua fysieke mogelijkheden überhaupt. Dus ja, en ik heb dan wel m'n vaste

sportschool schoenen zijn de pride uit te pride pack van Adidas van een paar jaar geleden,

dus ik loop wel rond met regenboog schoenen, zeg maar een soort van als subtiel teken of.

NYD Ja

INB Maar ja, die heb ik ook niet altijd aan, dus ik weet niet zo goed, ja, misschien kunnen

jullie daar advies, als ik niet te lang antwoord ben..

NYD Oh nee, zeker niet

INB Advies geven van ja, hoe benader ik dan vrouwen zonder dat ik overkom als zo'n

sportschool gast die fitgirls probeert te versieren, zeg maar. Ik vind het gewoon super tof en

ik wil ook heel graag dat ik veilig genoeg ben, dat ze weten dat ik veilig genoeg ben als ze

ergens hulp bij nodig hebben ofzo. Toevallig.. Ze hebben mij wel eens een keer vanuit het

niets gevraagd om mij te spotten met bench press. Dat vond ik al super tof, maar ja, er zijn

nog meer vrouwen..

NYD Ik vind het een moeilijke vraag, jij Marie Lot?

ML Ik ook, want ik denk dat juist in de sportschool veel vrouwen erg extra op hun hoede zijn

nog voor ja, de macho dude die ze zeg maar komen versieren, omdat je al vaak

lastiggevallen wordt daar, dus..

NYD Of de mansplainer.

ML Ja, precies. Gewoon de mannen waar je niet op zit te wachten die houden zich daar

vaak op en hebben vaak het idee dat ze daar iets kunnen zeggen.

NYD Dus ik denk dat ik het dan héél duidelijk zou maken als ik dan dus toch een compliment

of iets zou willen geven. Van: Yo, ik hoef niks van je, ik wil gewoon dit ff zeggen en als je ooit

een hulpje nodig hebt met iets.. Dan eh.. Zo misschien, dat je het gewoon heel expliciet gaat

zeggen dan.
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INB Ja, ja.. is dat dan weer niet zo van: dat zou zo’n ‘bro’ ook zeggen om zeg maar te doen

alsof..

NYD Oh god, ja ik kan niet in het hoofd van de ‘bro’.

ML Óf gewoon roepen: Hoi ja ik hoef niets van je, ik ben hartstikke queer, en dan dat maar

gewoon. Ik heb dat ook wel eens geroepen naar iemand, van: Ik ben hartstikke lesbisch, ik

moet niks, maar ik wil graag even dit zeggen. En dat maakt wel gelijk dat het ijs breekt. Ja,

het is een beetje zonde dat het nodig is, maar het hielp wel. Dat zou je kunnen doen.

INB Oké, ja, ja.. Misschien toch wel gewoon.. Ik ben ook wel.. Voor de covid crisis sportte ik

nog op kantoor en daar was het een stuk makkelijker om mensen te benaderen, want het

waren bijna allemaal collega’s, dus ik kende ze ook wel. En ik merk nu ook wel, tenzij ik

iemand echt zie van nou, nu ben je je rug aan het verkloten of zo, zeg ik ook überhaupt niks

meer. Terwijl ik het wel heel leuk vind om mensen net een zetje te geven in ja, dat ze net iets

beter of efficiënter kunnen trainen en dergelijke. Met vrouwen vind ik dat al helemaal

moeilijk. Die zitten ook echt niet te wachten op zo'n gym ‘bro’ die even komt vertellen

inderdaad van hoe het moet. Dus dat doe ik al helemáál niet. Maar ja, ik moet wel zeggen:

Het is door jullie podcast ook wel nog voor mij veel duidelijker hoe lastig deze maatschappij

te navigeren is voor vrouwen en wat ik dus ook kan doen, om dat beter te maken. Dat we, ja,

dat haal ik heel erg uit jullie gesprekken. Ja, daar wil ik jullie gewoon heel erg voor

bedanken. Daar bel ik eigenlijk voor.

NYD Dankjewel..

ML Dankjewel!

NYD Dat vinden we héél erg leuk en lief om te horen. Dankjewel.

ML Ja, dankjewel.

INB Ja, dus op naar de 100 en de 200.

ML En de 300 en de 400. Of hopelijk niet, want dat zou betekenen dat de

ongelijkwaardigheid weg is uit de wereld, maar goed. We zetten moedig voorwaarts.

INB Ja, maar dan is er nog steeds heel veel om over te praten, toch?

NYD Denk het wel.

ML Ja, absoluut.

7



INB Oké, nou heel veel succes verder. Ik ga ophangen, want ik ben nog steeds op werk. En

nou ja, misschien tot ziens of in het theater of bij een uitgeverij of boek event of wat dan ook.

NYD Dat hoop ik ja, laten we daar láter nog een keer eventjes met je over praten.

NYD en ML *lachen*

INB Is goed is goed, leuk. Nou, veel plezier nog en tot gauw dan.

NYD en ML Leuk, dankjewel. Doeg! Werk ze en tot snel!

NYD En daar is de volgende alweer! Daniël probeert iets te doen, maar we hebben.. err

komen gewoon de hele tijd mensen.

DNL Ik probeerde door te schakelen..

INB: Hallo!

NYD en ML Hallo, met wie?

INB Met Bibi

NYD Hallo, wat leuk dat je belt!

INB Ja, ik wilde even zeggen dat ik het echt heel erg leuk vind dat ik jullie heb ontdekt, zeg

maar op Spotify want ik heb echt heel veel geleerd van jullie, ook met jullie boeken. En.. ja,

dank je wel daarvoor, dat wilde ik even melden.

ML Nouuu

NYD Wat lief! Dankjewel!

ML Dit is enig.

NYD En heb je verder nog ook iets anders leuks wat je wil delen. Of dacht je, ik bel gewoon

even hoi, doei.

INB Even hoi en doei.

NYD Enig!

ML Dat mag. Da’s ook helemaal de bedoeling van deze inbelaflevering, kort en lang. Het

mag allemaal.

INB Hebben er al veel mensen gebeld? Of..
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NYD Nou, je bent nu de derde. Er zitten de hele tijd mensen doorheen te bellen en dan

horen wij zo beep beep.

ML Daar gaat er alweer eentje

NYD Het is enig. Ik zit helemaal hier m'n nopjes te stralen?

ML Wij dachten nog van moeten we misschien nog iets van een onderwerp bedenken voor

tussendoor, maar het lijkt niet nodig te zijn, vooralsnog..

INB Oké, oké, nou maar nogmaals bedankt! Enne ik ga nu even..

ML Nou jij bedankt voor het bellen.

INB Ja, nou nog een fijne avond hè.

NYD Dankjewel!

ML en NYD Doeeei!!

NYD Weet je wat leuk is, als we ook vragen van waar iemand belt

ML Oh ja

NYD Dan hebben we zo misschien wel door het hele land..

ML We weten nu eentje, Zwitserland?

NYD Zwitserland, beyond Zwitserland. Kijk Daniël die duikt nu snel die telefoon op. Toch

weer de technische man de dan bij hem boven komt, ik weet niet wat hij nu aan het doen is.

Ik vind heel eng dat hij dan de hele tijd aan die telefoon zit terwijl er mensen aan de lijn

hangen.

ML Ja, ik vind dat ook helemaal niks

NYD Maar het is wel enig dit hè, Lotje?

ML Nou, nu al zulke leuke verhalen!

NYD I know!

ML Ik ben aangenaam verrast, maar er kwamen de hele tijd mensen doorheen maar de

laatste drie keer was het één nummer die d'r doorheen probeerde te komen.

NYD Die dacht: ik blijf het gewoon lekker proberen. Slim! Eigenlijk moeten we die persoon

dan eventjes nu zeggen van: Hallo, je kan nu bellen!
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ML Maar dat kan dus niet. Want we hebben geen prepaid op deze telefoon.

NYD We kunnen niet bellen, we hebben geen geld.

ML Oh ja, nee, er staat waarschijnlijk tien euro op.

NYD Oh, dus we kunnen ook iemand bellen!

ML We zouden nu iemand kunnen bellen.

NYD Wat heb jij nou eigenlijk gedaan, Daniël?

DNL Ik probeerde doorschakelen.

ML Maar waarom is het doorschakelen nodig?

NYD Wát doorschakelen?

DNL Anders zit de hele tijd dat piep piep piep erin.

ML Ja, ach.

*telefoon gaat over*

NYD: Ja, daar is ie! Let’s gooo. Hallo met Damn Honey.

ML Hallo!

INB Haii, met Manon

NYD Hé hallo!

ML Jij probeerde er een paar keer doorheen te komen of niet?

NYD Wat goed, ik hou van een beetje doorzettingsvermogen.

ML Ik ook

INB Ja, ik denk, ik ga het gewoon nu proberen!

ML En je hebt ons aan de lijn.

INB Ja, eindelijk, wat heb jij een geweldige voicemail trouwens!

NYD Dat zullen alleen de bellers weten hoe dat klinkt. Ja, dat is een soort geheim.

ML.Dat is de damn honey experience!
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NYD Hé Manon, vanaf waar bel je

INB Vanuit Hengelo, vanaf de bank eigenlijk.

NYD Hengelo, dat is leuk, gezellig. Nou leuk, dat je aan de lijn bent, heb je een leuk

feministisch verhaal wat je met ons wilt delen?

INB Nou wel eigenlijk een feminist.

NYD en ML *door elkaar* Oh, ook leuk! Prima hartstikke enig.

NYD Ons gebruiken als biechthokje, dat is helemaal prima.

ML Het is wel openbaar voor daarna alle luisteraars..

INB Oh dat maakt niet uit, ik zal geen namen noemen. Ik werk bij een winkel en daar sta ik

bij de kastenverlichting, deels. En toen had ik laatst een collega die mij wilde uitleggen hoe

het allemaal werkte. En ik dacht van ja, ik weet het allemaal al en ik heb me eigenlijk

gewoon laten mansplainen en ik heb me zo dom gedragen en begon allemaal vragen te

stellen.

NYD Je hebt het gewoon toegestaan. *in hoog stemmetje* Ja vertel hoe werkt dit?

ML Ohhh

INB Ja, nee, maar ook echt van *hoog stemmetje* Oh en maar dat pieletje moet dat dan

daarin, oooooh! En ik weet dat gewoon.

NYD Terwijl je dat gewoon wist!

ML Maar je hebt het ook echt aangezet. Het is niet dat je het zeg maar gewoon passief

ondergaan hebt en dacht: nou ja, ik zeg nu niks, maar je hebt het actief uitgedragen dat je

weinig wist.

INB Ja, een paar dagen later heb ik dezelfde collega weer dom genoemd, omdat hij iets niet

wist over batterijen, wat ik wel wist na googlen.

NYD Dit is toch eigenlijk een soort raar fenomeen want ik zou dit ook kunnen doen hoor. Dat

ik denk van ja nu zit ik er al in. Nu ben ik het al aan het horen. Nu doe ik wel alsof ik het niet

weet.

ML Nu moet ik meedoen, geef maar, kom maar door.
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NYD Maar kon jij duiden waar dat dan vandaan kwam, Manon? Ben jij een people pleaser

of.was je gewoon verveeld en dacht je, nou, we doen even een acting experience?

INB Nou, ik had het er met een collega van mij over gehad, dat ik het eigenlijk altijd wel leuk

vind dat mensen dan mij dingen gaan uitleggen die ik weet, en een paar minuten later

gebeurt dit en ik denk: ja, nu moet ik het ook maar laten zien hè, dat ik er dan vol in ga. Ik

vind het heel erg.

NYD Ja, nou ja, erg erg..

ML Erg is misschien ook wel weer overdreven, maar ik vind hem vooral erg vermakelijk en

leuk.

NYD Ja.

INB: Mooi, zo.

ML Dankjewel dat je dit even met ons kwam delen.

INB: Ja, dankje dat ik m'n verhaal moet doen?

ML Ja, anytime! Oh er belt alweer een volgende op. Eventjes ophangen, ja. Ik heb het bijna

onder controle hier hoe dat werkt. Ja, Manon dankjewel voor je belletje, superfijn.

INB Jullie ook bedankt en dat er nog veel afleveringen mogen volgen.

NYD: Dat hopen wij ook

ML Dat hopen wij ook

NYD Ergens hopen we het ook niet maar ergens ook weer wel, want we vinden het ook

gewoon hartstikke leuk met jullie allemaal

ML Ja, dat kan ik niet anders zeggen.

INB Mooi om te horen

ML Nou, geniet van je avond op de bank!

INB Ja, jullie ook!

NYD en ML Oké, ciao ciao! Doei!!!

NYD Dat was dus all the way from Hengelo.

ML Ja, ik snap dus niet zo goed hoe die telefoon
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NYD Ik snap dat ook niet.

ML Ik begrijp er helemaal geen ene kut van

NYD Ik zie jou ook gaan en dan denk ik dat kan jij niet. Misschien moet iemand dat aan jou

uitleggen.

ML Misschien moet Daniël dat echt komen uitleggen. Maar ik weet oprecht niet hoe een

Android werkt..

NYD Hoe een telefoon werkt..

ML Ja, geen idee?

NYD Nee, maar d'r is geen ophangknop, dat bedoel jij toch? Ja dat vind ik ook raar.

ML Ja, want dan dan moet de ander dus ophangen en dan hoop je dat de ander maar

ophangt gewoon.

NYD Ja, want anders zitten we hier de hele tijd..

ML Ja, dan zitten we in zo'n achterzak bel..

NYD Een broekzakgesprek.

ML Ja, bij Manon op de bank de hele avond. Ja, hartstikke leuk..

NYD Dat is ook niet wat wat je zoekt in een inbelaflevering.

ML Nee, precies!

NYD Laat jij je wel eens dingen uitleggen terwijl jij ze allang weet?

ML Nee, helemaal niet! Ik ga dan meteen in het verzet. Ik weet het al lang. Zelfs als ik de

dingen niet weet, dan kan ik alsnog dan roepen dat ik het wel weet, want ik word daar

gewoon heel kriegel van.

NYD Ik kan als een man mij iets staat uit te leggen oprecht vergeten dat ik er zelf iets van

weet. Tot ik dan een beetje daarna uit de situatie ben en denk maar hallo, ik weet hier

eigenlijk heel veel van.

ML Zoals wat?

NYD Ik had een keer zo'n man die me alles ging uitleggen over hondentraining, terwijl ik me

daar net tot een soort professor in had geschoold omdat ik toen een hond ging krijgen en ik
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aan alle kanten podcasts en boeken en filmpjes en alles wat ik tot me kon nemen tot me

nam.

ML Wacht, op het moment dat een man jou begint dat uit te leggen, ben jij vergeten dat je

die podcasts en die boeken hebt geluisterd en gelezen?

NYD Ja, dan denk ik, ik luister wel even, want hij zal het wel weten.

ML En als een vrouw.het aan je uitlegt?

NYD Dit is wel even geleden, deze specifieke situatie. Toby is al bijna twee, die is al bijna

twee jaar bij ons

ML Da’s al 100 jaar geleden.

NYD Ja, ik heb ook feministische stappen gemaakt

ML Een heel apart fenomeen, ik ken het helemaal niet.

NYD En als een vrouw iets aan me uitlegt, ja, weet ik niet of ik dan hetzelfde zou denken?

Goeie vraag.

ML Ik denk dat je eerlijk, misschien schiet je in een soort modus

NYD: Nou, dat telefoongesprek wat wij laatst hadden met de politie.

ML Ja..

NYD Toen trok ik het  niet dat deze mevrouw iets aan mij wilde uitleggen ja.

ML Dat klopt!

NYD En toen heb ik d'r ook wat van gezegd

ML Ja, en toen was zij heel erg van waarom bent u nu zo kortaf?

NYD Ja, en en toen zei ik: ja, daar heb ik mijn redenen voor om zo kortaf te zijn.

ML En toen ging ze jou heel erg, als politie, tone policen, ging ze jou

NYD Nee, dat was niet zo’n prettig gesprek. Ja, wat moet ik daar nog verder over zeggen?

Niks, denk ik

ML Nou, je had wel goed je vrouwtje gestaan ja, dat kan niet..

NYD Mijn vrouwtje gestaan
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ML Je vrouwtje.. nou volgende beller: Hallo?

NYD Ja, mensen die proberen dan en denken dan ja, ik kom er niet doorheen, laat dan

maar.

ML Ja, behalve Manon, die bleef maar doorgaan.

NYD Ja Manon, dat was een volhouder. Dat vond ik goed en prettig!

ML Maar en over vijf minuten gaat de lijn open, gaat de grote lijn

NYD Gaat de officiële grote lijn open!  Wat zal er dan gebeuren?

ML Ben benieuwd of dan de sluizen.. oh! Daar gaat ie weer..

NYD Oké, wacht even hoor. Hallo met Damn Honey!

ML Hallo

INB Hallo met Jasper

NYD Hé Jasper

ML Jasperrr

NYD Wat leuk dat je belt!

INB Ja, ik kwam eigenlijk bellen om jullie te bedanken voor alle content jullie gemaakt

hebben en alle dingen die ik van jullie geleerd heb de afgelopen paar jaar.

ML Nouuu..

NYD Dat is enig en lief.

ML Het is zo lief dat iedereen ons bedankt, maar wij bestaan bij de gratie van jullie die

luisteren.

NYD Van jou, Jasper.

INB Nou, dan zal ik daar maar door mee blijven gaan.

ML Ja, heel graag, en waar bel jij vandaan?

INB Arnhem.

ML Arnhem! We gaan het hele land door, i love it. En eh.. had je misschien nog een leuk

feministisch verhaal of een femimisser o.i.d. om met ons te delen?
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INB Ik heb nee, niet zoveel om met jullie te delen. Ik wilde alleen even kort bellen om te

bedanken

NYD Maar dit vind ik al heel erg leuk.

ML: Dit vind ik al enig, dankjewel.

NYD Dankjewel Jasper. Nou zie je ooit weer of of hoor je ooit weer?

INB Veel plezier nog vanavond!

NYD en ML Dankjewel, doei!!

NYD Jasper, die belde helemaal vanuit Arnhem. Technologie staat voor niks.

ML Ongelooflijk! Zwitserland geloof ik nog, maar Arnhem. Da's echt wel einde van de

wereld..

NYD Ik ben iemand met weinig topografische kennis.

ML Ja, dat is duidelijk. Even kijken

NYD Wat ga je kijken? We moeten wel blijven praten, want als je niks praat, dan is het

zometeen stil hier.

ML Ja, dat is waar.. Ik heb niks, ik heb niks!

NYD Mijn moeder, die heeft weleens aan mij verteld van als je een jongetje was geweest

dan heette je Jamie Joshua Sebastian Metjoe!

ML Wacht nou, wacht even, dit zijn niet of of of..

NYD Jamie Joshua Sebastian Metjoe! Hele complete naam vier namen, hatsieflats en ik heb

zo lang gedacht Metjoe, Metjoe wat is dat voor naam?

ML MeTJOE *doet alsof ze niest*

NYD En dan zei ik ook tegen haar Metjoe: wat is dat nou voor een naam, ik snapte er niks

van. Tot echt jaren later, toen was ik misschien al 20 of zo. En toen dacht ik: Matthew. Ze

bedoelt Matthew, zij zegt Metjoe, maar ze bedoelt Matthew!

ML En jij dacht…

NYD Ik dacht M E T J O E en ik snapte gewoon niet hoe je dat als naam aan je kind kon

geven.
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ML Maar jij dacht eigenlijk, want die andere namen waren Joshua..

NYD Jamie Joshua Sebastian Matthew.

ML Jij dacht eigenlijk Jamie Joshua Sebastian en dan moest ze niezen, dacht jij een beetje.

NYD Metjoe! Ja, ik snapte d'r gewoon echt helemaal niks van tot dus het kwartje viel.

ML Weet je hoe ik zou heten als ik gewoon mezelf was, maar dat een andere naam werd?

NYD Ja?

ML Roosmarijn.

NYD Oh!

ML Maar die vind ik dus niet zo passen.

NY Ja, nou ja, je bent gewoon gewend geraakt aan Marie Lotte. Rozemarijn had je

hartstikke leuk gestaan

ML Is dat zo?

NYD Ja, vind ik wel, ja, dat is gewoon een gezellige meid, daar heb je Rozemarijn

ML Heel raar idee dat ik Roosmarijn zou heten

NYD Oh Roosmarijn, niet Rozemarijn, Roos Marijn twee losse namen, net als Marie Spatie

Lotte

ML Volgens mij wel, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zou ik mijn moeder even moeten appen wat

ze in gedachten had.

NYD Grappig..

ML Ja, Roos Marijn..

NYD Beter dan Metjoe! Matthew..

ML Dat is waar…

NYD Mam, als je luistert, Matthew. Maar zo heeft mijn moeder dus echt jarenlang gedacht

dat ‘het regent, het regent, de pannetjes worden nat. Dat er letterlijk pannetjes op straat

stonden en op haar veertigste had ze opeens de realisatie: oh, dakpannetjes. Tot die tijd

dacht ze dus altijd dat er de soldaatjes pannen hadden buiten gezet. Ja, vind je het raar dat

ze dan ook onderuit gaan, die struikelen over die pannen!
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ML Ik had dus altijd in gedachten, ook pannetjes maar dat het binnen in een huis stond en

dat het dan lekte in dat huis

NYD Dus jij dacht ook letterlijk pannen!

ML Ja altijd gedacht

NYD Dan kan je mijn moeder de hand schudden. Daar gaan we weer.

NYD en ML Hallo met Damn Honey!

INB Hallo,met Marlies

NYD en ML Hallo Marlies!

INB Gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering.

NYD en ML Dankjewel!!

ML Dankjewel, wij zijn 100 jaar, waar bel je vandaan?

INB Ik zit letterlijk op een bankje tussen de maisvelden op het platteland bij Nijmegen.

ML Wow, wat is dat voor lekker idyllisch verhaal wat jij hier schildert voor ons.

INB Ja, en je moet bedenken: hier woon ik gewoon. Het is mijn woonomgeving.

NYD Dat is gewoon jouw thuis.

INB Ja, lekker, hè?

ML De rust knalt door de telefoon.

INB Ik heb ook vrienden in Amsterdam en die komen dan hierheen en dan hebben ze altijd

een vakantiegevoel als ze dan bij ons komen logeren. Dus ik kan iedereen aanraden om

vooral niet te lang in de Randstad te blijven hangen.

ML O, breng Cato niet op ideeën, hoor!

INB Maar aan de andere kant, als ik een keer een dagje naar Amsterdam kan of naar

Rotterdam of de Randstad, dan is dat ook altijd wel weer effe lekker, hoor. De grachten en

de reuring... Dat vind ik ook wel heel chill.

ML Effe in het gedruis.
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INB Jazeker. En jullie zitten nu zeker heel nerveus naar jullie telefoon te staren? Of valt het

mee?

ML Nou, dat valt reuze mee, want de ene na de andere belt, dus we worden van het ene in

het andere gesprek gegooid.

INB Het moet niet gekker worden!

ML Het is héérlijk! Wij dachten ook: wie gaat er bellen, maar het gebeurt. En heb jij nog een

feministisch verhaal met ons te delen? Of dacht je: ik ga gewoon bellen vanaf dit bankje in

de maisvelden?

INB Nou, ik heb sowieso wel YESsen en NO's. Ik weet niet of dat mag?

ML en NYD Absoluut, laat maar horen!

INB Zal ik dan positief beginnen?

NYD Ja, graag.

INB Nou, dat ik vooral heel erg blij ben dat ik jullie podcast heb ontdekt, want het heeft

ervoor gezorgd dat ik vorig jaar op mijn huwelijksreis geen scheermesje heb meegenomen.

ML en NYD Yeeeessss!

INB En dat ik ook gewoon echt wel goeie gesprekken heb met mijn man over ons seksleven,

wat daarvoor altijd toch een beetje hihi-hoehoe-haha was. Nu hebben we het daar gewoon

normaal over en dat is echt superfijn. En jullie hebben mijn ogen geopend voor racisme in

Nederland, want, o my god, dat is echt waar.

NYD Ja, al zijn het vooral ook onze gasten, denk ik, die daarbij hebben geholpen.

INB Zeker, ja, vooral de gasten natuurlijk. Maar ik weet dankzij jullie podcast welke boeken

te lezen en welke mensen te volgen. Dat heeft mij wel echt de ogen geopend, dus dat vind ik

super goed en fijn.

NYD Dat is bij ons ook wel echt zo, hoor. Racisme en validisme, dat zijn echt twee

onderwerpen waar wij zoooo veel over geleerd hebben dankzij DAMN, HONEY. En dat is

eigenlijk vooral dankzij de mensen die bij ons aanschuiven en de tips die we krijgen.

ML We zijn zo dankbaar dat die mensen dat wilden doen en dat verhaal wilden vertellen. En

we hebben echt met alle luisteraars 'mee geleerd'.
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INB De aflevering met Sylvana Simons was voor mij echt zó'n eyeopener. Dat ik ook dacht:

hier kan ik écht niet meer omheen. Ik heb daarna ook een keer een discussie gehad met

een vriendin van wie de ogen niet echt waren geopend en nog steeds niet. Toen dacht ik

echt: o nee, zeg je dit nu echt? Dit kan echt niet! Vind jij dit nu echt? Ga je nu echt dit

dáármee vergelijken? Ja, dan zit je gelijk alweer beetje in het volgende dilemma: hoe ver

stort ik me in deze discussie? Of laat ik het maar even? Dat vind ik best wel moeilijk.

NYD Lukt het jou dan wel nog om leuk of goed met iemand om te gaan of verwatert het dan

toch?

INB Dat lukt me op zich wel, maar dat hangt ook een beetje ervan af hoe vast iemand

anders zich dan in zijn eigen standpunt bijt. Ik heb ook wel inderdaad toevallig ook met

diezelfde vriendin ook ergens anders een discussie over gehad. Toen heb ik haar

telefoonnummer gewoon een week geblokkeerd.

NYD O ja, even helemaal klaar ermee.

INB Ik hoef echt effe geen berichtjes meer van jou te krijgen. Ik kon het gewoon even niet

aan, ook omdat diegene jouw grens in de discussie dan even niet respecteert. Dus dat vind

ik dat wel heel moeilijk, hoor. Als je ergens iets van vindt, dan is het heel fijn om dat met

gelijkgestemden te bespreken, maar het spannende is natuurlijk als je een keertje op

weerstand stuit.

ML Ja, het is echt de eeuwige uitdaging, ook voor ons, om dan de woorden te vinden. De

hele reden van het bestaan van de podcast eigenlijk.

INB Dat snap ik. Ik heb nu sinds twee maanden een dochtertje en ik heb wel echt al in m'n

zwangerschap ook allerlei boeken gekocht, ook onder andere het pamflet van jullie en ook

dat met de zwarte kaft van jullie... Ik kan effe niet op de naam komen.

NYD SHIT waar je als vrouw mee moet dealen.

INB O my god, een oneliner ook echt. Dat ik daar nu niet op kan komen...

NYD Maakt niet uit. Is oké.

INB Anyway, allerlei boeken en ik dacht: dat gaat allemaal in de kast en zodra mijn dochter

kan lezen, dan gaat ze die boeken in de kast zien staan. En dan staat het hier. Ook

bijvoorbeeld series als die van De Sekszusjes, die pas geleden op tv was, wat ook echt een

enorme YES was. Dat is ook echt iets wat ik gewoon ga aanzetten en mijn kind gaat dat
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kijken en dat is dan mijn daad van verzet, denk ik. Gewoon je kinderen in elk geval proberen

die normen en waarden mee te geven.

ML I love it!

NYD Ja, ik denk dat als je kinderen hebt, dat dat de nummer één daad van verzet is, als je

het zo wilt noemen. Als je íets kan doen, dan is het wel de volgende generatie nieuwe

denkbeelden meegeven. Wij hebben altijd zoveel hoop in de volgende generatie. Dat het

toch beter gaat worden allemaal.

ML Ja, want de jongeren en de tieners die we spreken, die zijn gewoon zo anders dan wij

ooit waren op die leeftijd.

NYD Activistisch.

INB Ja, maar het is ook maar net welke tieners je spreekt. Ik doe allerlei projecten met

kinderen op de basisschool en toen moesten er een paar meiden een tafel van het

voetbalveldje naar de school toe brengen. Dat ging met heel veel gezucht en gesteun en

één meisje riep de hele tijd: waarom doet híj het niet? Ik ben een vrouw. Ik hoef dit niet te

dragen. Als ik later getrouwd ben, dan gaat mijn man dit allemaal doen. En toen dacht ik

echt: ga ik hier wat van zeggen? Of laat ik dit nu? Een hele rare situatie krijg je dan. En: o

my god, dit is ook Nederland.

ML Ja, en dit zijn ook de denkbeelden die ze meekrijgen en krijg het er dan maar eens uit

als ze dat al denken.

INB Ja, en dat is gewoon een meisje van twaalf. Dus wat dat betreft zouden jullie ook

gewoon DAMN, HONEY-posters op de basisschool al kunnen ophangen. Luister naar

DAMN, HONEY!

NYD DAMN, HONEY de basisschool-spinoff. Dat zou leuk zijn.

ML en INB Ja.

NYD Iedereen die luistert en die denkt: dit wil ik wel maken, maak het alsjeblieft.

INB Ja, dan ga ik op al die basisscholen waar ik kom gewoon posters in de gang ophangen.

ML Yes, spread the word.

INB Hé, en ik heb echt nog wel een hele stomme DAMN, HONEY NO. Waarvan ik dacht:

volgens mij weet Nederland dit gewoon niet. Want wij zijn er een beetje verbaasd over. Ik

ben vorig jaar getrouwd en mijn man heeft mijn naam aangenomen met als doel: als we ooit
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een gezin willen stichten, dan willen we allemaal dezelfde familienaam en we hebben voor

mijn achternaam gekozen. Nou, onze dochter is er ondertussen en mijn man ging haar

aangeven. Hij deed dat online en het enige wat hij kon aanvinken was dat ze de achternaam

van de partner van de biologische moeder kreeg. Dus toen dachten we al van: hmm, ja, dat

zal dan wel gewoon onze getrouwde naam zijn, want dat is nu de naam van m'n partner.

Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus we hebben nu de rare situatie dat mijn man en ik mijn

naam hebben en dat mijn dochter de naam heeft van mijn man waar die mee geboren is.

We hadden dat kunnen aanpassen, maar dan hadden we een 'akte van naamgeving'

moeten aanvragen bij de gemeente. Niemand heeft ons iets hierover verteld - ik heb het zelf

ook niet onderzocht - maar we dachten: we gaan trouwen, dus het is geregeld. Dat is dus

niet. Het is gewoon het fucking patriarchaat. Ook al zegt de man: ik neem de naam van de

vrouw aan, dan is het slechts een aangeschreven naam. Dus je wilt aangeschreven worden

met die naam, maar je echte naam blijft. Dus ook al zegt de man: nou, ik neem die

vrouwennaam aan, dan nog krijgen alle kinderen in het gezin de geboortenaam van de man,

tenzij je daar dus een akte voor aanvraagt. We kunnen het misschien wel laten aanpassen,

maar daar moeten we voor naar de rechter. Dus de gemeente moet een verzoek voor ons

indienen bij de rechter en als we pech hebben, moeten we daar ook nog eens 850 euro voor

gaan betalen.

NYD NEE! O, mensen!

ML O, mijn God!

INB Ja, erg, hè?

NYD Toch weer teleurgesteld.

ML Ja, ik dacht ook dat ik al het gedoe met namen inmiddels wel had gehoord, of zo.

NYD Deze kenden we nog niet.

INB Nee, en ik sprak later iemand van de gemeente... want wij moeten nu ook bewijs

aanleveren dat het echt de bedoeling is dat ze mijn naam krijgt.

NYD Oh, dat het niet een soort rare...

ML Ja, je ken 't je niet voorstellen, hè?

INB En de dame van de gemeente die we de eerste keer aan de telefoon hadden, die was

helemaal verbolgen dat wij zeiden van: nou, we vinden het een beetje ouderwets. Zij vond
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het niet ouderwets. Dit was gewoon volgens de regels en we hadden dit gewoon kunnen

weten.

NYD Oké...

INB Ja, oké, maar what the fuck. En op je trouwakte staat ook helemaal niks. Dus het enige

bewijs dat we kunnen aanleveren, is ons geboortekaartje wat we hebben gemaakt. Nu dus

op hoop van zegen dat de rechter gaat zeggen: nou, mevrouwtje, je mag je kind noemen

zoals je zelf wil.

ML O, wat vreselijk dit!

NYD Ik hoop dat je de zegen krijgt van die rechter.

ML En laat het ons weten als het is gelukt alsjeblieft.

NYD Of als het niet is gelukt.

ML Houd ons gewoon op de hoogte.

INB Ik zal in beide gevallen een e-mail met alleen maar hoofdletters sturen!

ML en NYD Ja, heel graag. Doe maar.

INB Ja, maar goed als er dus ooit nog luisteraars zijn die willen gaan trouwen en de man

neemt de naam van de vrouw aan en ze willen kinderen, dan weten ze dat dat moet met een

akte. Want dat scheelt je 850 euro en tranen, want ik heb veel gehuild.

ML Ja, my god. Dat geloof ik meteen. En...eh... ik ben een tikkeltje afgeleid door de geluiden

die erdoorheen komen van de mensen die proberen te bellen.

INB Nou, ik zal jullie niet langer ophouden.

NYD Dit was heel erg leuk.

ML Dit was een geweldig verhaal en dankjewel voor al je YESsen en succes met je gevecht,

want dit is echt...

INB Ja, dankjewel en veel plezier. Ik ben echt heel benieuwd naar de rest van de aflevering.

NYD Als je wil, maak even een foto van je uitzicht en mail die naar ons, want dat vind ik leuk

om even te zien.

INB Oké, zal ik doen.
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NYD Leuk! Doei!

ML Dank je wel. Doeg

NYD Ik wil mij graag tussen de maisvelden in de buurt van Nijmegen wanen, met de zon die

een beetje aan het ondergaan is. Het is nu avond.

ML Ik ook.

NYD Oh, daar gaan we weer.

ML en NYD Hallo, met DAMN, HONEY!

IND O my god!

NYD O my god! Met wie spreken wij?

INB Met Shanique.

NYD Hé, Shanique, wat leuk dat je belt. Een bekende naam.

INB Hallo, wat leuk!

ML Ik moest heel effe denken... Een bekende naam, ja. Hallo hallo, hoe gaat het? Waar bel

je vandaan?

INB Vanuit Frankrijk nu.

ML en NYD O, wat heerlijk! Ben je op vakans?

INB Ja, heerlijk op vakantie met vriendinnen.

NYD Wat gezellig.

INB Jazeker. En o my god, gefeliciteerd met al jullie afleveringen!

ML en NYD Dankjewel!

ML Zo lief! We zijn 100 jaar... bijna. En Shanique had je nog een leuk feministisch verhaal

met ons te delen? Of iets aan feminisme gerelateerd?

INB Zeker wel.

ML Yes, kom er maar in.

INB Ik doe dus tegenwoordig een ding als ik uitga. Elke keer als ik terugga, ga ik bij elke

vrouw die ik tegenkom na of ze oké is.
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NYD Ah, en dan zeg je gewoon: ben je oké?

INB Ja, en vaak zijn ze dan eerst een beetje verward en dan is het zo van: hoezo? En dan is

het van, o zo, ja, nou, wat fijn!

ML Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk.

NYD En het is ook zo simpel weer.

ML Gewoon eventjes checken bij elkaar. Hoe moeilijk is het?

INB Ja, precies.

*stilte*

NYD Ho, ben je er nog?

INB Ja, ik ben er weer.

ML O, sorry, ik dacht even dat je weggevallen was.

NYD Marie Lotte is de hele tijd mensen aan het wegklikken die aan bellen zijn, maar

daarmee zijn we soms bang dat we degene wegklikken die we aan de lijn hebben.

INB Ja, dat snap ik.

ML Maar je bent er nog.

INB Ja, ik ben er zeker nog.

NYD Hé, en Frankrijk. wat zie je? Wat is je uitzicht? Want het klinkt allemaal weer heerlijk!

INB Ik kijk nu naar een riviertje en heel veel mooie bomen en een heel mooi huis. Zo een

soort van een oud sprookjesachtig huis.

ML Een typisch Frans huis.

NYD Een maison.

INB Ja.

ML I love it.

NYD En heb je nog leuke plannen voor vanavond?

INB Ja, we gaan vanavond nog lekker ergens een pannenkoekje eten bij een restaurantje.
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NYD Dat zijn dan crêpes, toch? Franse pannenkoeken.

ML Nou, geniet ervan.

INB Ja, helemaal zin in. Dankjulliewel! Jullie ook succes en veel plezier.

NYD Dankjewel en heel leuk dat je even inbelde.

ML Dankjewel en een fijne vakantie nog voor jou!

INB Dankjewel en succes nog!

ML en NYD Doeg!

NYD En ondertussen staat de telefoon roodgloeiend.

ML Echt roodgloeiend.

NYD Ik ben helemaal afgeleid daardoor.

ML Ik ook. Ik kan mij bijna helemaal niet meer concentreren op het gesprek.

NYD We kunnen er niet zo veel aan doen.

ML en NYD Daar gaan we weer!

ML Hallo met DAMN, HONEY!

INB O my god! Hoi!

ML Met wie spreken wij?

INB Met Julia.

ML en NYD Hé, Julia. Wat leuk dat je belt!

INB Buitenpost, een plekje in Friesland

ML Friesland? Die hebben we nog niet gehad.

INB O, nou leuk!

NYD Welkom aan de lijn. Wat leuk dat je belt. Heb je een leuk feministisch verhaal voor ons,

of iets anders wat je graag wilde vertellen?

INB Nou, door jullie durf ik mij wel meer uit te spreken over feminisme en mijn standpunten,

dus daar wil ik jullie heel erg bedanken. Ook gewoon met alles, al die mensen die jullie
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interviewen en wat jullie bespreken in de podcast... Ik vind het heel belangrijk dat ik daar ook

gewoon meer kennis van heb, dus dan wil ik jullie echt voor bedanken.

ML en NYD Dankjewel!

ML Bedankt, dat is zo lief.

INB En ik heb heel erg veel zin om jullie in Groningen te zien.

NYD Jaaaaa! Wanneer kom je? Op welke avond? Weet je dat toevallig uit je hoofd?

INB Ik pak even mijn agenda erbij.

NYD Volgens mij is het ergens in oktober.

ML Eerlijk gezegd weet ik het ook niet.

INB Ja, het is november.

ML Dit is in SPOT in Groningen, toch? Zo heet dat?

INB Ja.

NYD O, dat is november. Want we staan ook op het podcastfestival, maar dat is een

pre-try-out. Dan wordt het nog spannend, voor ons zelf vooral.

ML Ja, dan gaan we alle dingen die we nu hebben bedacht voor de theatershow uitproberen

voor het publiek.

NYD Voor het allereerst. Dat is 24 september, maar in november zouden we helemaal

ingespeeld en wel moeten zijn. En moet het goedkomen.

INB O my god en kunnen wij ook naar die van september of niet?

ML Als je wilt, zeker.

NYD Je kan daar gewoon een kaartje voor kopen.

ML Via https://www.damnhoney.nl/theater/. Daar staat de speellijst en we hebben nu het

podcastfestival daar ook bij gezet, dus daar kan je gewoon doorklikken.

INB Oh nice! Dat ga ik even opzoeken.

NYD Wij kunnen jou wel gaan betalen, want dit is nu gewoon veranderd in een reclame.

ML I love it! Zo gaat dit gewoon lekker organisch.
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INB Graag gedaan! Graag gedaan!

NYD Dank je wel. Maar leuk.

INB Ja, nou, dat zou ik gewoon eventjes tegen jullie zeggen.

ML & NYD Dank je wel. Dank je wel.

INB Dus keep up the good work.

NYD Thank you! En dan zien we jou in Groningen.

INB Ja!

NYD Kom dan wel ff hoi zeggen hè? Dan zeg je gewoon ik ben Julia…

INB Ja, dat ga ik zeker doen!!

ML Leuk!

ING Daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken.

ML Dank je wel Julia! Fijne avond!

ML & NYD & INB Doei!!

NYD Wat is je favoriete aflevering die we ooit gemaakt hebben?

ML Ja, de kak, poep, schijt aflevering!

NYD Nou, daar moet ik ook altijd aan denken! Terwijl.. waarom eigenlijk? Het is al heel lang

geleden. En ik weet ook helemaal niet meer… *telefoon gaat over* Oh, daar gaan we weer.

ML We gaan dit gesprek zo afmaken.

NYD Hallo met Damn Honey!!!

ML Hallo!

ING Hallo met *onverstaanbare naam*

ML & NYD Hallo!! Nou welkom!

INB Hé, wat goed dat er ik er doorheen kom.

NYD Ja, het is gelukt
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INB Ja, dank je wel. Ja, jullie oproep die  inspireerde nogal en ik dacht ik heb vast wel een

verhaal wat jullie zal interesseren.

NYD Nou, kom er maar in! Dat vinden we leuk.

ML Kom maar door!

INB Ik zeg ook eerlijk, ben behoorlijk aangespoord door mijn vriendin Anne, een trouwste

luisteraar, om te bellen. Maar dat maakt volgens mij niet uit.

NYD Nee, shout out naar Anne!

ML Go Anne!

NYD Leuk dat ze je heeft aangespoord. Vertel!

INB Ja, nee, hoe heet het het? Ik geef zelf regelmatig training, ik werk zelf in de IT. Nou,

zoals je wellicht weet, is dat nogal een mannenbolwerk. Het bedrijf waar ik bijvoorbeeld voor

werk is ook nog maar 19 procent vrouwen. En tijdens één van die trainingen had ik niet zo

heel veel cursisten, wat je de kans geeft om wat meer met ze te spreken. En ik had twee

kerels geloof ik, en één vrouw zat erbij. Nou en terwijl ik met dat gesprek bezig was, ging het

gewoon over: hoe gaat het dan bij jouw bedrijf? En toen vertelde ze me dat zij, als tester…

en als je de IT een beetje kent, dan weet je dat testers dat zijn best wel vaak vrouwen. En ze

zei: ja, we zijn met vier testers vier vrouwen en één mannelijke tester. Oh nou oké.

Vervolgens vertelde ze dat hun manager best wel vaak dacht dat van die testers,  dat die

kerel natuurlijk de meest technische was.

ML & NYD Oh ja, ja typisch

INB Typisch he?

NYD Ja, heel typisch *lachen*

INB Maar de realiteit was dat die vier dames, die waren eigenlijk heel veel bezig met zichzelf

leren programmeren en die wilde automatiseren en die vonden die techniek heel interessant.

En die kerel die had eigenlijk zoiets van, dat interesseert me niet. Ik ben tester, ik doe niet

aan technische dingen, ik doe alles gewoon lekker met de hand. Daar vind ik wat van. Dat

die manager dan vindt dat… of in ieder geval het idee heeft, dat die kerel de meest

technische is. Dat hij dus altijd met vragen over de techniek.. ging hij dus naar die kerel toe.

NYD Oooh

ML Typisch!
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INB Dat voelt dan.. ja, totaal onterecht. Zei ik, wat vind je daar dan van? Wat doet dat dan

met je? Nou, en toen zei ze: ja, weet je dat gaat eigenlijk al heel lang zo bij ons en ik heb het

gevoel dat dat gewoon een beetje de cultuur is zeg maar bij ons. En we hebben ons daarbij

neergelegd. Weet je dat… volgens haar is dat allemaal niet zo belangrijk. En toen zei ik:

nou, dat vind ik interessant dat je dat zegt, want ik bedoel nu gaat het over een onschuldige

vraag. Maar stel je voor dat die manager op een gegeven moment denkt ‘oh, we moeten

loonsverhogingen uit gaan delen’ onder die testers en die kerels altijd de technische van het

setje dus die krijgt een beetje extra. Dus ik zeg, vind je het dan nog steeds geen probleem?

En toen werd ze helemaal rood en toen had zoiets van ‘oh holy shit!. Zo heb ik eigenlijk nog

helemaal niet erover nagedacht’. En als je het zo stelt, dan is dat eigenlijk wel een groot

probleem. Toen was ik best wel happy dat ik haar daarop had kunnen wijzen, zeg maar, en

in ieder geval haar had kunnen inspireren om daar misschien niet zo gemakkelijk over te

doen, dat dat dus gebeurt. En als je het hebt over wat zijn de verdiensten van het feminisme

en wat zijn zaken die ik hierover geleerd heb, was dat voor mij wel echt een… ja, vond ik

een belangrijk verhaal en ook een belangrijke overwinning.

NYD Zeker!

INB Want ik kom dit soort dingen heel vaak tegen en daar heb ik een emotie bij, om het

maar even zo te zeggen. En op deze manier heb ik dan toch een vrouw die zich daar

eigenlijk ook gewoon bij had neergelegd, kunnen aansporen van dat zou ik niet zomaar

doen. Want weet je, aan de ene kant lijkt het onschuldig, maar dit soort dingen kunnen soms

veel verder gaan dan je denkt en ook gewoon echt impact hebben op je carrière.Ik bedoel

net als dat vrouwen altijd de standaard notulist zijn. Dat is fijn, maar dat is wel energie die je

niet in de echte ontwikkeling van je carriere kan steken.

NYD Precies

ML Hmmhmm *instemmend*

00:49:58

NYD Precies, de afwas uit ruimen… been there! Ja, dat soort dingen dan toch die klusjes

maar op je nemen omdat je denkt… ja, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? Maar

inderdaad, het neemt ook de aandacht weg van andere dingen die je op hetzelfde moment

kan doen.

ML En weet je of zij…

INB Ja, want als jij altijd koffie haalt, dan ben jij wel moe aan het einde van de dag.
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NYD Precies *lacht*

ML Weet jij of zij ook actie heeft ondernomen of dat niet?

INB Nee, dat weet ik helaas niet. Want de aard van die trainingen is vaak… Hè, ik ben

extern, dus ik word er voor ingehuurd. En zij komen die training volgen. En als het erop zit,

gaan ze met een certificaat terug naar hun eigen bedrijf. En dan spreek ik ze over het

algemeen niet meer. Maar aan haar gezicht te zien… Zeg maar aan het feit dat ze dacht van

‘oef, zo had ik er niet over nagedacht’ kan ik me niet voorstellen dat ze dat niet op z'n minst

besproken heeft met de andere dames van dat test team.

NYD Ja, misschien ook gewoon onderling.. als ze het niet bij haar manager heeft

aangegeven, dan gewoon zelf…

ML Ja, ik hoop vooral heel erg dat ze dan ook steun halen uit elkaar. En elkaar poweren

daarin.

NYD Ja, ja

INB Zeker! Ik denk ook dat dat nodig is en dat is ook één van de redenen om dit verhaal te

vertellen. Want dat doe ik samen met Anne ook op conferenties dat we hier wel eens een

verhaal vertellen waar dit één van de vele voorbeelden is die we aanhalen om mensen te

laten voelen hoe scheef het soms kan zijn. En hoe bijna ondetecteerbaar die scheefheid

soms is. Omdat je het gewoon wegwuift of accepteert of ja, het is al heel lang zo, dus

waarom zou het anders moeten?

NYD Dit is gewoon hoe het hier gaat en… Ja

ING Dat zijn echt de aller gevaarlijkste argumenten. Want ja, als je je er bij neerlegt dan is

de strijd natuurlijk klaar.

NYD Ja, dan houdt het snel op.

ML En het lijkt wel normaal, ook voor anderen…

NYD Ook voor nieuwe mensen die in het team komen…

ML Nieuwe generatie. Iedereen die groeit er weer in op ook.

INB Dus zo hou je het in stand. Je komt er nooit vanaf als je het niet een keertje aan de kaak

stelt. Dus nou, dat is wel de voornaamste reden om een verhaal als dit te vertellen.

NYD Nou, dank je wel!
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ML Dank je wel.

INB Tuurlijk, heel graag gedaan. En bedankt voor het opnemen. *lacht*

NYD Ja, leuk. Nog één laatste vraag. Vanaf waar bel je?

INB Utrecht.

NYD Utrecht? Kijk, we sparen ze allemaal deze avond.

ML We hebben nog geen dubbele.

NYD Toch leuk om te horen

ML Nog geen dubbelen. Nog niks om te ruilen. *lacht*

INB Kijk helemaal goed.

NYD Dank je wel voor je telefoontje en groetjes aan Anne!

INB Hé graag gedaan en groetjes terug. Tot later.

NYD Keep on the good work

ML Doei!

INB Hoi hoi

ML Even kijken of ‘ie nou… ja, hij heeft opgehangen.Ik denk dan… go!

NYD Oh je denkt dat er dan meteen weer iemand belt. Waar hadden we het nou over? Oh

ja, we hadden het over favoriete afleveringen. Toen werd net de racisme aflevering

genoemd. Wat natuurlijk niet de fun ‘haha ik lag onder de tafel van het lachen’ aflevering

was, maar wel ook bij mij heel hoog staat. Die met Sylvana Simons.

ML En die was ook zó duidelijk, want was súper gestructureerd over een heel zwaar

onderwerp. En zij kon ZO goed vertellen dat ik daar.. ik bedoel het was een soort van

college op een bepaalde manier. Ik vond dat echt…

NYD Dat is wel echt een aflevering die ook mij wel echt bij is gebleven.

ML Ja, mij ook.

NYD Al moet ik zeggen dat eigenlijk alle afleveringen… er zit altijd wel iets in wat ik leer,

meeneem, wat bij me blijft. Het is niet dat ik denk…
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ML Hier had ik helemaal niks aan.

NYD Ja

ML Nee, dat heb ik ook niet. Maar bij de kak, poep, schijt aflevering weet ik gewoon nog hoe

hard we gelachen hebben. En hoe verbaasd ik was dat poepangst en alles poep te maken

had met het patriarchaat.

NYD Klopt en hoe diep dat eigenlijk bij ons allemaal nog…

ML Ja, want je hoort ons tijdens de aflevering tot die realisatie komen en dat vond ik heel erg

leuk er aan.

NYD Ja, dat was, denk ik, een afleveringetje waar je van tevoren denkt ‘wel grappig’. En

waar gewoon veel meer zat dan je dacht.

ML Ja, dus ik denk dat ik die altijd blijf roepen als één van de grappigere, leukere, favo

afleveringen. Wat is jouw favoriete?

NYD Ja, ik moest dus ook meteen aan die denken. Maar ja, ik vind het echt… Ik hou

helemaal niet van je lievelings dit of je lievelings dat, want dan krijg ik meteen keuzestress.

Maar ik moet nu ook denken aan ‘de stad was van ons’. De tweede feministische golf.

Pamela en Nettie die bij ons aanschoven om daarover te vertellen, dat vond ik dan weer zo'n

hele wereld van vroeger die helemaal zo voor me openging, waar ik eigenlijk nog heel

weinig van af wist.

ML Waarvan ik dacht, we zijn nu twee jaar bezig met Damn Honey. Hoe kun we dit niet

weten? Ja, we hebben een beller.

NYD Hallo met Damn Honey!

INB Hallo met Sanne

ML & NYD Hallo, hey Sanne!

INB Heeeey, liefie!

NYD Welkom aan de hotline

ML Waar bel je vandaan?

INB Vanuit Sneek

NYD Sneek!! Kijk eens
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INB Ja

ML Ik blijf maar zeggen: die hadden we ook nog niet! We sparen alle woonplaatsen.

INB Oh dat is goed. Jullie kunnen mooi een bingo-kaartje aanleggen denk ik.

INB Nou, ik wil eigenlijk alleen gewoon heel erg jullie erg bedanken. Ik denk dat dat al een

hele goeie is.

ML & NYD Dat is lief!

INB Dat ja, jullie hebben echt een beetje mijn feministische pad geopend en de ‘gates of hell’

eigenlijk ook bij…

ML *lacht* Ja, sorry daarvoor! We vinden het zelf ook niet leuk. *lacht*

NYD Ik zag laatst een tweet van Seada Nourhussen, zij is de hoofdredacteur van One World

en zij had zoiets getweet van ‘wat zou het toch eigenlijk ook heerlijk zijn om gewoon niet,

NIET met activisme bezig te zijn, gewoon dit allemaal niet te weten en gewoon heerlijk,

gewoon lekker op de bank whatever…

ML Met je biefstukje enzo…

*iedereen lacht*

ML Ja gewoon lekker. Dat lijkt me ook een heerlijk leven. Als ik zeg maar een dag pauze zou

kunnen nemen van het activisme en dat je dan gewoon… niks weten. Dat je dan gewoon

uren bliss.

INB Ja, ja, dat zou ik ook wel chill vinden. Maar ja, zo is het nou helemaal niet. Ja, dat is ook

niet erg.

NYD Nee, dat is het zeker niet.

INB Want aan de andere kant is het ook gewoon heel fijn om dit wel te weten en je bewust te

zijn van van alles. En ja, ik ben gewoon heel blij dat ik vanaf eigenlijk dag één.. De eerste…

volgens mij ben ik één van de eerste brievenschrijver geweest.

NYD He echt? Wat leuk!

ML Welke brief was dat? Weet je dat nog of niet?

INB Ja, volgens mij had ik toen gevraagd van… dat ik het sowieso wel eens lastig vind om te

praten met mijn vriend over dit soort dingen.
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ML & NYD Oooh jaa *herkenning*

ML Was het dan in onze tweede aflevering?

NYD Dat zal dan denk ik, ja

INB Ja!

NYD Dan is jouw vraag dus heeeeeel vaak geluisterd. Want de eerste afleveringen worden

heeeel vaak geluisterd. En dan denken mensen ‘nou, dit feministische geneuzel dat môt ik

niet’. Er blijven ook veel mensen hangen, maar die eerste afleveringen zijn echt veel

geluisterd. En heb je in Sneek veel mensen om je heen verzameld die ook een beetje deze

ideeën met je delen?

INB Ja, nou, ja, m'n vriendinnen gewoon heel erg, dus dat is al heel fijn. Ik denk ook doordat:

ja, we steken elkaar daar ook een beetje mee aan, natuurlijk, dus dat is gewoon super leuk.

En ja, ik vind de community ook gewoon heel heel tof. Ik heb een heel Instagram platform d'r

zelf nog omheen gemaakt, dus…

NYD Wacht!! Ben je Sanne, Sanne, Sanne, Sanne, Sanne?

INB Ik ben Sanne, Sanne ja

*gillen het allen uit van blijdschap*

ML Hallo!

NYD De feministische werkplaats

ML Jaaa, hallo!! We kennen jou wel.

NYD Die link had ik nog even niet gelegd.Oh my God!

ML Jij dacht het is alleen maar Sanne.

NYD Hallo, het is Sanne van DE feministische werkplaats.Ik denk dat heel veel luisteraars

jou wel kennen en je kan het ook wel kennen…Oh my God wat leuk!

INB Dat hoop ik.

NYD Maar jij moet natuurlijk ook een keer bij ons te gast zijn over religie en feminisme.

ING Oh, my God dat ook zo vet vinden.

ML & NYD Ja! Dat willen we heel graag!
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ML Vooral ik heb daar veel hulp bij nodig.

ING Girl, same! Maakt niet uit.

ML Dat zouden we echt geweldig vinden, want die aflevering, die staat ook al lang op onze

wishlist. En ik weet van brievenschrijvers enzo ook, dus graag als je dat wil.

INB Met alle liefde en alle plezier, ja. Lijkt me super gaaf.

NYD Nou dan gaan we dat gewoon regelen. We gaan wel even met elkaar mailen of bellen.

ML Onze mensen bellen jouw mensen..

NYD Wij hebben geen mensen *lacht*

INB Ik heb ook geen mensen. We doen alsof. Nou geweldig.

NYD Vet leuk dat je ff belde.

ML Ja, dank je wel

ING Ja, natuurlijk en gefeliciteerd met jullie honderdste fakking aflevering waaaah!

NYD Dank je wel.

INB Hé, enne fijne avond nog.

NYD Jij ook! Doei!

INB Doeg!

NYD Gewoon een mede celebrity feminist…

ML Toen zij zei ‘eigen feministische platform’..

NYD Toen dacht ik… wat?!? Dat is Sanne!

ML Oh, daar is er weer één. Hallo met Damn Honey.

INB Oh hallo! Hoi! Met Valerie.

ML & NYD Hoi Valerie!

*lachen allemaal*

INB Ik kreeg net jullie voice mail, dus ik dacht niet dat jullie gingen opnemen.
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ML Ja, nee, wij gingen zeker opnemen.Maar we hadden nog even iemand anders aan de

lijn, maar nu ben jij. Hallo

INB Oh, ik vind jullie echt helemaal geweldig!!

ML & NYD Dank je wel!

ML Wij vinden jou ook geweldig! Hé waar bel je vandaan Valerie?

INB Vanuit Arnhem.

NYD Arnhem! Die hadden we wel al een keer..

ML Kijk, dat is de eerste keer dubbele.

NYD Ja, we zijn ze allemaal aan het sparen. Arnhem hebben we nu dubbel. Dus die kunnen

we misschien ruilen met iemand. *lacht*

ML En had je een feministisch verhaal met ons te delen of iets anders? Anything.. een

gedachtespinsel, maakt niet uit.

INB Ja, ik had even denken. Ja, ja, ik heb wel een feministisch verhaal, maar ik heb ook

gelijk een vraag erbij, denk ik.

NYD Kom d’r maar in.

INB Ik was deze zomer alleen aan dat reizen door Thailand en dat was heel erg leuk. Alleen

het probleem was niet de mensen in Thailand, maar meer de toeristen, die met mij ook op

feestjes waren. En ik was een avond uit en toen was ik met een vriendinnetje wat ik gemaakt

had en er was een jongen en die was gewoon de hele tijd haar aan het aanraken en soort

van ja, met haar gewoon ongevraagd aan het aanraken. Ze had al een  aantal keer heel

duidelijk tegen hem gezegd dat ze wou dat ‘ie ophield, maar ze was zelf ook best wel

dronken. Dus misschien kwam het gewoon niet helemaal over of zo. Ik denk het wel. Maar

goed. Toen, op een gegeven moment raakte die d'r nog een keer aan en toen heb ik hem bij

z'n hand gepakt en zeg maar die groep, want we stonden in een groep, uitgehaald en toen

heb ik gewoon heel erg rustig tegen hem gezegd dat hij niet vrouwen aan moet raken

zonder toestemming en dat ‘ie niet zonder consent aan moet raken.

NYD & ML Yes yes!

INB En dat, nee, nee betekent. Toen ben ik weer weggelopen en toen voelde ik me eventjes

heel erg sterk, maar tien seconden later kwam hier nogal agressief op me af.
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NYD Oh nee

INB En toen begon hij me echt een beetje soort van aan te vallen en heel erg boos te

worden, omdat hij vond dat ik heel erg dacht dat ik heel wat was door dat te zeggen en hij

lokte een beetje de groep uit. En toen werd ik gered door een gay koppel.

NYD Fijn

ML Love the gays

INB Wat toen hem voor mij vandaan heeft gehaald en nog een gesprek met hem aangegaan

is en zelf *onverstaanbaar*, maar toen werd hij ook agressief. Uiteindelijk is ie weggegaan.

Dus mijn vraag is: Ik vind het ook gewoon moeilijk, want ik heb wel vaker tijdens het uitgaan

dat met de mannen gewoon heel erg aan me zitten of aan me plakken of gewoon heel naar

naar me kijken en dat ik dan op een hele rustige manier d'r iets over zeg. En dat ze dan

eigenlijk heel agressief gelijk reageren. Ik vind het gewoon lastig, want ik wil ook niet

weggaan ik wil gewoon dansen. Maar ik kan nooit dansen zonder dat er allemaal ogen of

opmerkingen aan me vastgeplakt zitten zeg maar. Dus hebben jullie advies?

ML Ja. pfff. 1. Wat een vervelende ‘guy’

NYD In het algemeen wat een vervelende ‘guys’.

ML Ja wat een vervelende ‘guys’. En ja ik weet het ook niet zo goed, want.

NYD Kijk als mensen echt ongevraagd aan je zitten en d’r is bijvoorbeeld beveiliging

aanwezig dan kan het wel daar aangeven. D’r zijn ook gewoon volgens mij festivals

bijvoorbeeld tegenwoordig die dan…

INB Codewoorden

NYD Ja je hebt ook die codewoorden die dan- Is Angela aanwezig ofzo? Maar ik weet niet of

ze dat overal weten. Ik weet wel dat sommige festivals al heel erg duidelijk aangeven van

dat wordt hier echt niet getolereerd. En als je dan dus tegen de beveiliging zegt dat daar ook

echt wel opgetreden wordt. Maar ja ik ja..

ML Op zo’n vakantie stel ik me ook voor dat je op een strand staat ofzo en dat je dan niet

echt daar toezicht is. En als je met z’n tweeën bent is het waarschijnlijk ook gewoon…

NYD Het is gewoon een rot situatie. En het is zo vervelend dat dan weer de slachtoffers

daarvan dan weer na moeten denken hoe daar mee om te gaan. Ja dat is natuurlijk eigenlijk

altijd zo, maar ugh!
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ML Dus tips geven vind ik dus ook altijd lastig, omdat …

INB Ja dat begrijp ik

NYD Weetje wat Valerie? Je moet je gewoon niet zo uitdagend kleden als je gaat dansen

*op sarcastische toon*

INB Ja, jullie hebben ook helemaal gelijk. *lachend*

NYD *lacht*

ML Ja je moet in je skipak en dan gewoon misschien gewoon ook niet gaan.

NYD Gewoon je skipak aan en dan thuis blijven.

INB Ik blijf wel thuis. Dat is ook waar vrouwen ook thuis horen eigenlijk.

ML Ja precies

NYD & INB *lachen*

ML Ja, nee echt kut dat je daar mee moet dealen. Wel echt fantastisch dat je op hem af bent

gelopen en dat hebt gezegd, en ja god.

NYD Weinig advies hoor vanaf deze kant.

ML Ja dat komt gewoon het is…

INB Nee! Maar ik begrijp het ook en het is ook gewoon altijd een soort van afwegen van “Oh

shit ja ik wil wel iets zeggen”. Ik wil wel heel boos worden ‘s avonds als iemand me dan

nafluit, maar het is ook veilig. Ja het is gewoon lastig.

NYD Ik vind het al heel goed dat je ook dat heel rustig kan vertellen tegen iemand en dat je

daar al heel erg je koelheid in weet te bewaren als je iemand daarop aanspreekt. Ik denk dat

ik dan heel boos.

ML Ja, want wij zitten alweer hoog in onze emoties.

NYD Hoog in de emotie ja

INB *lacht*

INB Ik hoorde laatst jullie aflevering, paar afleveringen terug. Dat jullie- over de Joden.

NYD Antisemitisme ja
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INB Ja antisemitisme over dat vragen stellen en dat heeft wel geholpen bij mij of zo. Dat je

niet gewoon gaat schreeuwen. Dus ook heel snel bij vrienden of zo. Dat ik gelijk: “Nee! Maar

het is dit! Blablabla. Maar dat het nu gewoon, “Oh maar waarom dan?”

NYD Ja dat is een goeie tactiek. In de club is ‘ie misschien wat minder ‘useful’, maar in het

algemeen doet ie het heel goed.

ML Zo schreeuwend in iemands oor.

NYD *doet schreeuwen in de club na* “Waarom zit jij ongevraagd aan mijn vriendin?”

ML *doet schreeuwen in de club na* “Hoezo denk jij dat dat goed is?”

INB *lacht*

NYD Ja. Je kan het proberen, wie weet.

ML En dan raken ze misschien zo verward dat ze ophouden. Dat kan.

INB *lacht*

INB Ja misschien. Ja

ML Vervelend ja. Ik hoop dat we er ooit een oplossing voor vinden.

INB Ik hoop gewoon dat het stopt

NYD En nou ja kijk ja als we met z’n allen meer op elkaar letten en dan iédereen, maakt niet

uit welk gender. Dan- Weet je wel, jij kwam ook voor je vriendin op. Hoe meer mensen dat

gaan doen, hoe minder geaccepteerd het ook wordt.

ML We hadden net iemand aan de lijn die zei: “Ja ik maak er wel gewoonte van om bij

mensen te checken ben je oké, ben je oké?” En dat is denk ik wel…

NYD Ja, ja!

INB Ja-haa! Weet je, dat is mijn beste vriendin.

NYD Oh leuk die had- die net belde! *enthousiast*

ML OHH!! Nou groetjes aan haar haha. *enthousiast*

INB Ja, haha.

ML Nee maar ik vind dat helemaal niet een slecht idee, want dan let ook als mensen- als je

elkaar niet kent let je alsnog op elkaar. Dan is het niet zo dat je een bekende mee hoeft te
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nemen of dat je met een bekende hoeft te zijn. Voel je je ook minder alleen, want je weet

gewoon: mensen houden elkaar in de gaten. En dat lijkt me een heel fijn idee voor de

wereld.

INB Ja en vooral mannen, ja, maar vrouwen ook. Maar ik heb het idee dat mannen, niet

helemaal realiseren hoeveel impact ze hebben op die hele feministische beweging door zeg

maar tegen elkaar dat ook te zeggen, of zo. Ja.

NYD Ja tuurlijk. Het is hoe meer allies, hoe beter. En hoe sterker je staat. Dat blijft gewoon

zo. Ja.

INB Ja precies.

NYD Nou leuk dat je belde Valerie. Veel dank. Ook voor het delen van je verhaal en je vraag

waar we verder geen goed antwoord op konden geven.

ML Sorry weer.

INB *lacht*

ML Komt omdat we geen gast aan tafel hebben, want normaal zitten die altijd vol wijsheid.

NYD …vol wijsheid.

INB Wat zeiden jullie? Ik verstond het niet helemaal.

ML Het komt omdat we geen gast aan tafel hebben vandaag en nu moet je het met ons

doen, maar onze gasten zitten altijd vol wijsheid.

INB *lacht* Oké

ML Dus vandaar. Hey dankjewel voor je belletje.

INB Echt super bedankt. Heel leuk om jullie te spreken.

ML Nou same

NYD Joeeee, fijne avooooond

ML Fijne avond, doei

INB Doei doei

NYD Marie Lotte weet wederom niet hoe ze de telefoon moet ophangen.
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ML Het kan niet opgehangen. D’r staat hierboven oproep beëindigd en ik denk dan dat dat

zo is dat we diegene niet meer aan de lijn hebben.

NYD Ik denk het ook. Of wel en dan hoort die ene nog net zo zeggen blub blub. Maar je

hoort zo de aflevering. Tenminste zullen mensen wel de aflevering gaan luisteren? Jaaa ik

zou hem zelf ook gaan luisteren als ik had ingebeld.

ML Helemaal? Dat is toch gezellig.

NYD Ja

ML Ja vind ik wel

NYD Ook spannend om jezelf terug te horen. Vind ik nog steeds eng.

ML Ik kan mezelf niet terugluisteren hoor.

NYD Maar je doet het wel eens toch?

ML Heeel soms, hoge uitzondering.

NYD Weet je wat nog veel erger is? Het transcript lezen.

ML Nee dat kan ik ook niet.

NYD Dat is het aller ergst, want dan de zinnen- de zinnen die je niet afmaakt.

NYD & ML *praten door elkaar*

ML De stopwoordjes die je hebt.

NYD Elkaar door- door elkaar heen praat. It’s all there.

ML Ik ben gewoon een enorme kakelaar. Als in, ik praat gewoon graag door mensen heen,

omdat ik dan- dit is denk ik ook mijn ongeduld dat ik andere mensen niet iets mij uit wil laten

leggen omdat ik dan gelijk zo ben van *kakel geluiden*.

NYD Dat je denkt ik weet het al.

ML Ja. En dan ga ik dat zo aanvullen. En er doorheen praten. Ik probeer d’r echt op te letten

hoor. Na 4 jaar podcast is het wel ietsje minder.

NYD Vandaag zei je nog: “Ja, ja ik weet wat je bedoeld”. Ik zo-

ML *Onderbreekt* Wat bedoel ik dan?
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NYD “Nee! Ik moet mijn zin nog afmaken. Dat is helemaal niet wat ik bedoel.” Het is wel

vaak zo dat je wel weet wat ik bedoel.

ML Ja precies

NYD want we zijn ook gewoon ‘gemerged’ in 1 persoon. Wil je eigenlijk snacks? We kunnen

niet echt snacken tijdens dit moment, want als er weer iemand belt dan hoor je-

ML Ik heb eigenlijk geen zin in snacks

NYD Ik heb hele lekkere- mijn nieuwe lievelings snacks, zal ik die even promoten. Dit is

gewoon gratis reclame voor mijn nieuwe lievelings snacks. Die heten ‘flipz’.

ML Jij hebt nu die met de milk chocolate. Ik had die andere ook ervan met karamel zeezout,

maar die is minder lekker.

NYD Het zijn dus pretzels en dan in dit geval milk chocolate eroverheen. “Mmmm mmmm

mmm a good snack”

ML Fun fact stel je hebt Corona en je bent je geur en smaak kwijt. Dan smaakt dit dus ook

top.

NYD *onderbreekt* Dan smaakt dit dus ook lekker hè vanwege de structuur.

*Telefoon gaat over*

NYD Oké beller. Hallo met DAMN, HONEY

INB Hey! Wow *lacht*

NYD Wow hallooooo

ML Je hebt ons aan de lij-hijn

NYD Met wie is dit?

INB Wat zeg je? Oh, Karlien.

NYD Hoi! Karlien.

INB Hai

ML Waar bel je vandaan?

INB Uit Amsterdam
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ML Nouja! De eerste. Uit Amsterdam. Niet de eerste beller, maar wel de eerste uit

Amsterdam.

INB Oh echt? Oké, ja grappig.

ML Gezellig, hallo.

INB Ja, hoi

ML En kwam je wat vertellen

INB Ja ik ehm- ten eerste dat ik jullie te gek vind.

ML Nou bedankt

INB *lacht* En ik ben ook bonusbal sinds kort.

NYD & ML *Juichen*

INB *Juicht*

INB Ja ik ben muzikant en kleuterjuf en ik ben door jullie de boeken van Mylo Freeman op

het spoor gekomen.

NYD Leuk

Ik probeer dat heel erg, want ik sta voor de kleuterklas, ik probeer dat heel erg zo aan te

kaarten om onnadrukkelijk representatie.

NYD & ML Ja tof!

INB Dus dat wil ik bekennen. En dat ik ze sinds kort- of nou, ja, ik was eigenlijk op de

parade, ik ben een beetje zenuwachtig merk ik.

NYD & ML Maakt niet neem je tijd.

INB En ja- en vandaag ook in de supermarkt. En het valt me op dat vooral mannen  ergens

naast de rij gaan hangen als het niet helemaal duidelijk is wat de rij is en dat een soort van,

soms hebben ze het gewoon echt niet door. Ik vind het dan heel leuk om te zeggen: “Het

einde van de rij is hier hoor”.

ML Lekker passief agressief

INB Nee maar, juist op een heel vriendelijke manier en dan- soms hebben mensen het

gewoon niet door. Maar ik voel me daar wel ook- ja mede door gesterkt door jullie podcast.
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ML & NYD YES, JA!

ML Want de mannen nemen weer de extra ruimte in, óók in de rij.

INB Bij de parade was dat dus ook nog eens zo- het waren dus gemengde WC's en mannen

zijn natuurlijk niet gewend dat ze niet in een rij hoeft te staan voor de WC.

NYD Ohja, tuurlijk ja. Die lopen gewoon door

INB Daar had Lubach- dus ja dat. Die hadden dat gewoon echt niet door.

ML En dan lopen ze gewoon door naar de WC en dan dringen ze gewoon voor. Maar ik vind

dat dus grappig, want ik moet mezelf bij bijvoorbeeld festivals als er een lange rij staat, en

dan denk ik: “Ja, ik kan ook gewoon voor dringen”, maar dat moet zeg maar echt over al

mijn natuurlijk instincten heen om in de rij te gaan staan. Om er doorheen te jakkeren en

gewoon maar voor te dringen.

NYD Nee dat zou ik nooit doen voor dringen.

ML I know, maar ik kan dat nu dus wel. En ehm-

NYD En daar ben jij trots op begrijp ik?

ML Ja en ik denk ook gewoon: we moeten met z'n allen meer ruimte innemen daarin.

NYD Ja, misschien, ik weet het niet.

INB Ja, nou, ik was er een tijdje in Australië en daar hadden ze iets geniaals en dat heette

she-pee en dat waren een soort goot.

ML Hoe?

INB She als in zij en pee als in plast.

NYD Zij plast

INB En dan waren gewoon soort kamerschermpjes en ja, gewoon gewoon een soort gootje

waar je in plast en een soort regenpijpje zeg maar, en dat werd dan zo afgevoerd. En dus

dat was echt ideaal, want d'r stond nooit een rij bij de festivals dus dacht, nou, kan iemand

dit in Nederland gaan doen asjeblieft.

NYD Ja goed idee

ML Is het dan als een soort plastuit?
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NYD Nee gewoon een gootje waar je in plast. Dus je hebt niet allemaal losse wc hokjes je

hebt niet allemaal losse wc-potten toch. Toch? Leg ik het goed uit Karlien?

INB Ja, het is ook weer een tijdje geleden hoor, maar dat is er gewoon een soort-

NYD Gewoon hangen toch?

INB Ja, of in ieder geval een soort ga, zo soort Frans achtig ja, wat dan uitloopt op een

gootje zeg maar.

ML Ja, ja, ja. Dat mogen ze hier ook wel bouwen van mij.

NYD Ja

ML Van mij mag het.

NYD Van Marie Lotte mag het. She-pee, ga het sowieso nog even Googlen, heel leuk.

INB Ja en nou ja, ik had dus één laatste ding.

ML Ja kom maar door

INB Met m'n vriend kwamen we op het- want we hadden het zo over vulvalippen enzo. En

toen hij zo: “Vlippen!” Dat vond ik ook een leuk woord.

ML Dat is leuk *enthousiast*

NYD Heel gezellig

ML Enig, vlippen, ja

INB Ja toch!

ML En dan is het ook niet zo dat je echt een ander woord bedenkt, want het is gewoon een

soort afkorting van vulvalippen. Ik keur ‘m goed.

INB Ja precies!

NYD Hey weet je dat wij- we hebben rondom dit thema een kleuterschool lied. Ik weet niet of

je dat al kent. Dat gaat als volgt:

NYD & ML *zingend op ritme van hoofd, schouders, knie en teen* Dij, vulva, vulvalip,

vulvalip. Dij, vulva, vulvalip, vulvalip. Plasgat, vagina, puntje van je clit.

INB Puntje van je clit.
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NYD Nou dat is ‘m. Jij als muzikant/kleuterjuf kunt hier misschien wel wat mee. *lachend*

INB *lacht*

ML Doe je er je voordeel mee!

INB Ja, ja ga ik doen *lachend*

ML Hier is gouden content van ons, voor jou!

INB Dankjewel *lacht*

NYD Vet leuk dat je even belde Karlien. En woon je ook in West toevallig? Of dat niet?

INB Nee in Oost.

NYD Nou oke.

ML Daar werken wij, daar hebben wij ons kantoor, dus zwaai vooral naar ons als je ons ziet.

NYD -ziet in het wild.

INB Is goed, ga ik doen.

ML & NYD Doeeeeiiiii

INB Oke Doeeeeg

NYD Een flip

ML Een flip

NYD 1 flip, 2 flip, flippen

ML Ik ben dus ook heel erg fan van plastuiten

NYD She-pee, ja dat is jouw nieuwe ding hè? Die had jij toen gekregen van je

schoonmoeder ofzo?

ML Ja. Ik en Cato hebben allebei eentje gekregen en we gebruiken hem- nou niet super

veel, wel dankbaar. En ik had dus-

NYD Ja je kan die ook herbruiken had je aan mij uitgelegd.

ML Ja hij heeft dus zeg maar-

NYD Leg dat even uit aan de luisteraars
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ML Je plast gewoon door zo’n tuut en je kan ‘m zo- hoe noem je dat-

NYD Maar dat klinkt dus heel vies.

ML leegschudden en dan zit er gewoon geen vocht meer op.

NYD Nee want het heeft dus een soort afstotende laag. Dus je kan hem herbruiken. Als in ik

zie bij een plastuit voor me, dat wordt vies, dat wordt nat, dat gaat stinken, dat kan je niet

herbruiken.

ML Dat kan dus gewoon en dan stop je ‘m even terug en als je thuis bent en je hebt tijd dan

maak ‘m natuurlijk wel even schoon, want dat is ook gewoon goed. Maar ik ging dus op

Wildeburg eventjes plassen met die plastuit toen ik ‘s ochtends vroeg wakker werd en heel

erg dronken was nog. En toen stond ik daar was raar gevoel met m’n broek zeg maar. Op

m’n- naar beneden en die plastuit zo tussen mijn benen, maar toen dacht ik opeens “wow ik

snap echt zo goed dat dronken mensen soms misschien in de gracht vallen”.

NYD Ja maar dat is echt heel gevaarlijk.

ML Ik werd helemaal licht in m'n hoofd

NYD Ja, dit hoor je dus veel

ML en toen moest ik echt eventjes op m'n hurken gaan zitten en even bijkomen. En ik

begrijp nu helemaal, want ik heb me altijd afgevraagd hoe kan het dat er, soms, best al

aardig, relatief wat mannen of mensen met piemels in de gracht vallen.

NYD Ja, dat is echt, dat moet je niet doen.

ML maar Jeeeeezus, ik werd helemaal naar. Dit kan gewoon niet. Dus niet doen!

NYD Nee, niet doen. Als je luistert en ooit de behoefte voelt om in de gracht te plassen

ML terwijl je dronken bent

NYD dronken

ML NIET. DOEN

NYD of vermoeid of iets, doe het gewoon niet

ML Nee, je verliest helemaal je…

NYD Sowieso niet in de gracht plassen.
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ML Maar ik vond dus staand plassen ook gewoon een hele aparte gewaarwording, in het

openbaar, vooral.

NYD Maar het lukte dus wel om te releasen?

ML Ja, maar ik moest wel even echt concentreren

NYD Even ademhalingsoefeningen

ML Even ademhalen en even zo, ja… En dan kwam er zo’n heel klein sliertje [lacht] uit

NYD een sliertje plas

ML en dat werd steeds, ja…

NYD [lacht]

ML Ja, ja, nee ik ben groot fan van de Uixi. Gratis reclame.

NYD Ik schrijf alles mee, voor de shownotes

ML Uixi sponsor ons plz, misschien moet Dag&Nacht media ze maar even contacten

NYD O, dat is serieus echt een heel goed idee

ML Till, als je luistert, neem even contact op.

NYD Ik kan dus de She-P niet echt vinden, ik vind dus meer echt een soort plastuit-situatie

ML Oja, plastuit voor…

NYD Maar als ik het goed begreep van Karlien, maar misschien heb ik het dan toch niet

goed begrepen

ML Ze had het over een gootje, maar…

NYD Ze zei ook ‘Frans toilet’ dus dat ik toch wel echt in de grond. Ehh, nou ja, dit is iets wat

ik gewoon lekker eh…

ML Alhoewel, de Shee-P die ik hier voor me heb er wel uitziet als een soort gootje

NYD wat zie jij dan?

ML Kijk

NYD Oooooh! Ja, maar dat
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ML dit druk je denk ik dus gewoon tegen je vulva aan

NYD Nee, niet tegen je vu… Druk je dat tegen je vulva aan?

ML Hier, en dan dit.. en dan dit hier…

NYD Maar dan… heb je de hele tijd een schoon…

ML en dan plas je daaruit denk ik

NYD je gaat toch niet, eh….

ML Wat

NYD Je vulva tegen iets aandrukken waar net honderd anderen mensen ook hun vulva… of

wel?

ML Nee, ik denk dat dit gewoon een individueel bruikbaar ding is

NYD Nee, maar dat was toch niet wat zij aan het uitleggen was?

ML ben nu heel benieuwd

NYD Ja

ML Wil jij ook weten wat She-P is? Google dan met ons mee

NYD LIVEE [lacht] Of Shewee zie ik hier ook staan

ML Ja die zie ik hier ook. Extreme reusable pee funnel!

NYD Woooah [lacht] Het moet niet veel heftiger worden. Extreme…

ML Maar ‘t is dus wel een beetje gesleep, hij past dan net niet goed in m’n fannypack enzo

NYD Maar doe je er dan wel een plastic tasje omheen?

ML Ja, ja, ja… er zit een tasje omheen

NYD Oke, dat het wel een beetje… dat er niet allemaal plas…

ML En ik laat ook niet per se andere mensen, naja, misschien bij HOGE uitzondering…

NYD Je She-P gebruiken

ML Nee
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NYD Dus ik mag niet jouw She-P? Stel ik zou denken: nouuuuuuu

ML Nou, als het zou zijn: nouuuuuuu… dan lijkt het me niet nodig. Maar als je zou denken:

aaaaaah my god

NYD Ik moet echt plassen

ML dan misschien wel. Ja

NYD Heb je weleens zó nodig moeten plassen dat het echt niet langer ging?

ML ik denk het wel. Nee ja weet je, ik heb echt een blaas waar je U tegen zegt

NYD Zo’n blaas

ML O, nou, ik kwam er dus achter, ik heb wel… serieus een grote blaas. Want als ik zit te

drinken met mensen op het terras gaat een regular iemand gaat drie keer plassen en dan ga

ik.

NYD ja

ML maar ik zat laatst met m’n nichtje op het terras

NYD nee mensen proberen gewoon van jou af te komen, dat is waarom ze de hele tijd gaan

plassen. even tot zichzelf komen

ML is prima, maahaaaar

NYD de kakelaar

ML ik zat dus laatst op het terras met m’n nichtje op het terras en toen gingen we allebei ZO

lang niet dat ik echt dacht: wij gaan nooit plassen. en toen op precies hetzelfde moment

moesten we naar de wc

NYD jullie zijn de… de Hagens hebben gewoon hele heftige…

ML hele heftige ja

NYD hoe heet het blazen…

ML hele heftige blazen

NYD jij keek me echt aan alsof je water zag branden

ML ja sorry, was even afgeleid door de shewee
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NYD shewee

ML sheeweeeeeeeee

[stilte]

NYD nou mensen

ML nou is het wachten geblazen

NYD ja god, zit ik met jou hier, op mn vrije avond

ML niemand vindt het leuk, ga anders effe plassen. ik heb gehoord dat mensen…

NYD ik durf niet te gaan!

ML nu niet?

NYD nee zometeen belt er iemand

ML ja nee dat begrijp ik wel, dan moet ik alleen

NYD ja dat vindt jij echt eng toch

ML ja dat vindt ik DOODENG

NYD ja, dat kunnen we niet

ML ik heb namelijk eigenlijk belangst en toen zei Nydia: laten we een bel aflevering maken.

en toen moest ik allerlei angsten overwinnen die ik niet perse uitgesproken heb. maar ik vind

het heel eng. ik vind het echt als ik gebeld word, ik vind het eng als ik een onbekend

nummer zie. Ik ben ook, ik neem heel vaak niet op, sorry als ik je heb genegeerd. dan heb ik

misschien je nummer niet opgeslagen.

NYD maar dit is toch niet zo eng? of vind je het wel eng?

ML nee dit valt reuze mee eigenlijk

NYD wat ik hier eigenlijk vooral eng aan vind, is dat ik iemand bijvoorbeeld niet goed kan

verstaan. Daar ben ik altijd bang voor als ik met iemand bel.

ML oja, ik ook. Altijd. Dat ik namen niet versta, dat ik iets verkeerd begrijp.

NYD ja
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ML dat ik dan niet zo goed weet wat ik moet zeggen, dan maak ik me daar zorgen over, ga

ik helemaal het telefoontje in m’n hoofd doorlopen hoe gênant het allemaal was. ik ben

gewoon veel beter face-to-face he.

NYD vind jij

ML hallo?

NYD hallo?

ML hallo, Nydia! Joehoeee

NYD zit ze een beetje naar mij te loeren, die vrouw. Nou mensen, net waren jullie hot-hot-hot

aan de lijn.

ML maar we zitten al wel bijna anderhalf uur te bellen, he

NYD O, dat gaat echt hard

ML Ja, dit waren gewoon heel erg veel mensen

NYD dat is zo

ML maar er zijn nog een paar mensen van wie ik weet dat ze, ze hadden een dm gestuurd

van: ik ga bellen. Die ik volgens mij nog niet gehoord heb

NYD klopt

ML maar misschien zijn ze depressed geworden, omdat ze de hele tijd weggeklikt werden

NYD zijn ze sad geworden

ML ja, sad. niet depressed misschien

NYD een slokje thee

ML een slokje thee

NYD uit! de thee-thee-thee mok van de Eeuw van de Amateur en de Eeuw van de Amateur,

andere podcast, dankzij de Eeuw van de Amateur doen we dit wel een beetje toch?

ML Ja, zij zijn onze grote inspiratiebron

NYD En Trust Nobody, moet ik toch ook ECHT zeggen, want daar hoorde ik het denk ik het

allereerst: de inbelaflevering
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ML en zijn dat dan inbelafleveringen dat mensen over de Mol kunnen bellen, wat hun ideeën

zijn?

NYD ja, theorieën delen en zo, ja

ML Ooo, dat is wel leuk, misschien kunnen de mensen hier ook feministische theorieën

delen

NYD iiiihiiik was laatst naar Nelleke aan het luistert van Trust Nobody en toen ging ik even

naar de Instagram en toen keek ik in de story en daar stond een plaatje van haar op de

bakfiets: ik ben DAMN, HONEY aan het luisteren.

ML Nou!

NYD en toen ging ik zo naar haar dm’en: ik ben nu naar jou aan het luisteren! En dat was

leuk

ML dat is heel leuk

NYD ja

ML ik had laatst ook weer zo’n inception moment met iemand die op de trein stond te

wachten, en dat zij opstond en naar me keek, toen weer eventjes door keek naar de trein die

ze moest halen, toen weer terug keek naar mij

NYD zo van: HUUUUH

ML Ja, ze trok haar oortjes uit haar oor en ze riep: ik ben nu naar jou aan het luisteren! en

dat zijn echt de allerleukste momenten. Echt geweldig vind ik dat. Dat mensen naar ons aan

het luisteren zijn

NYD heel leuk

ML tegelijk denk ik ook: word je niet moe van die stem de hele tijd in je oor

NYD ja

ML ja, jij wel he

NYD die schelle stemmen

ML Oehoeeee

NYD ja
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NYD & ML [lachen]

NYD ik kan die stem niet meer horen

ML nee, precies. Nou, mensen…

NYD En nu bellen, want anders dan eh…

ML gaan we het gewoon sluiten

NYD we sluiten de tent. Neeeee. Ja????

ML Nee

NYD Kan toch niet, zometeen wil iemand zo nog even bellen. We hebben gezegd tot 9 uur,

dus we gaan hier nu zitten tot 9 uur ook

[telefoon gaat over]

ML Hallo met DAMN, HONEY!

INB Hoooooi met Roza

ML en NYD Heeee Roza

INB Haaaaaai

NYD Wat een mooi nummer heb jij

INB Ja, dankjewel

ML O ja!

NYD Ik zal het niet hardop zeggen verder, maar wat leuk, hallo

INB [lacht]

NYD Vanaf waar, vanuit waar, vanaf waar, hoe zeg je dat? Bel je?

INB Ik bel vanuit Groningen

NYD Groningen!

ML Groningen!

NYD Vanuit de stad Groningen of vanuit de provincie?
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INB Vanuit de stad Groningen. Ik was bij een van jullie shows, in Amsterdam. En toen was ik

de persoon die klaagde dat jullie niet naar Groningen kwamen.

ML Ojaaa

NYD Sorry nogmaals

ML Het is gewoon helemaal oke en goed om te klagen en also: onze volgende theatershow

speelt daar wel gewoon, dus… het heeft wel wat opgeleverd

INB Klopt! Maar ik heb kaartjes voor premiere

NYD jaaaa

ML Maar zo werkt het niet he, roza!

NYD Wij helemaal, helemaal naar Groningen…

INB Sorry!

NYD Tot twee keer toe deze tour en dan kom jij naar Amsterdam

INB Sorry!

NYD Nee, nee, dat gaan we niet doen

INB [lacht]

ML Nee, we vinden het heel erg leuk dat je naar de première komt.

NYD Ja, wat geweldig! Ehm wilde je een leuk feministisch verhaal met ons delen, of een

femimisser of iets?

INB Nou, ik wou jullie ten eerste even bedanken voor al jullie werk, natuurlijk. Want dat

waarderen we allemaal heel erg. Jullie inspireren ons allemaal, jullie hebben mij erg

geïnspireerd om m'n okselhaar te laten groeien

NYD & ML YES

INB dus daar ben ik heel trots op, hoewel ik wel nog altijd een neiging heb om m'n elleboog

zo heel dichtbij me te houden.

NYD dit heb ik dus ook. Ik heb er ook al in de Lowlands-aflevering over verteld, ik kan er

eigenlijk niet over ophouden met praten, maar maar ja, oké, ja.

INB [lacht] heel herkenbaar

56



NYD Maar wat wel grappig is, want mensen zeggen dan: van jullie inspireren mij. maar

eigenlijk is het ook andersom. Want het zijn dus de luisteraars die mij weer inspireerden om

het te doen, dus zo is het een soort cirkel met z’n allen

INB Nou ja, en ik wou jullie ook even feliciteren met jullie honderste aflevering

NYD & ML Dankjewel!

NYD je zit er nu gewoon in

INB echt een mijlpaal

NYD ja

INB ja, oh my god! [lacht]

NYD je bent gewoon onderdeel van de honderdste

INB Ik zat eigenlijk te denken, want laatst luisterde ik naar een een andere podcast, een veel

minder leuke podcast natuurlijk

ML Een ANDERE podcast?

INB Jaaa, maar toen brachten ze me op een idee. Want daar gingen ze luisteren met elkaar

matchen en op een date sturen.

NYD [fluisterend] Jaaaaaa

INB En nou ja, en ik ben dus een vrouw die op mannen valt, maar daten met mannen is een

beetje een een soort mijnenveld

NYD & ML Jaaaaaa

INB Dus leek het me echt een supergoed idee als jullie gewoon wat luisteraars met elkaar

konden matchen zodat mensen een feministische man kunnen vinden.

NYD Maar wacht even, Roza, dit is gewoon een contactadvertentie eigenlijk.

ML Ja, dus eigenlijk zou je nu iets nu over jezelf moeten… Grijp je kans! Dit is jouw zendtijd

bij alle DAMN HONEY luisteraars.

NYD Vertel iets meer over jezelf waarvan je denkt: dat is goed als mensen dat over mij

weten als ze mij willen daten

INB [lacht] Ehhh, nou, ik kom dus uit Groningen. Ik ben 24, ik doe een phd in scheikunde
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NYD leuk!

ML Toe maar!

INB En 99% van de tijd is ergernis aan mannen in scheikunde

ML ja dat zal

INB & NYD lachen

ML en wat zijn je hobby’s?

INB eh, hobbies??? Ooo, maar nu vind ik dit wel heel confronterend! Ehmmm, hobby’s zijn:

lezen, met vrienden chillen, en werken, heel veel werken. Helaas.

ML Nou, als ‘t een hobby is, dan ben je een blij mens. Bedankt voor deze lijst aan hobby’s,

sorry dat ik het je vroeg.

INB & NYD [lachen]

ML Leuke dingen doen! Humor!

INB Moeilijke vraag

NYD Maar dus als mannen dit luisteren en dan mogen ze ons een berichtje sturen? En dan

kunnen we ze in contact met je brengen?

INB Sure

NYD Nou, dat is toch enig

ML Moet jij ons ook even een mailtje sturen met: hoi, dit is m’n e-mailadres, want dan

kunnen wij mailtjes doorsturen naar jou

NYD Ja

INB [lacht] Prima. Maar het was niet alleen voor mij bedoeld natuurlijk. Ook misschien voor

andere mensen die daar geïnteresseerd in zijn.

NYD Het inspireert ons wel

ML Ja, en stel dit is een succesverhaal, dan denk ik echt we gaan een DAMN HONEY

DATING

NYD SHOW
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ML SERVICE opzetten

NYD Dating service!

INB Jaa, leuk. En dan achteraf de verhalen van hoe de date ging, dat is zo leuk om te horen.

NYD Jaaaa

INB Een first dates-achtig idee

NYD Dat is geweldig

ML Maar dit is de DAMN HONEY spin off waarvan…

NYD of our dreams

ML waarvan we niet wisten dat we ‘t wilden

NYD Ja!

INB [lacht]

ML I love it!

NYD Dit is echt geweldig. Sowieso… Nee, hier gaan we sowieso wat mee doen

ML Ja, de DAMN HONEY DATING SHOW en een dating service gaan we opzetten, we

hebben sinds kort ook een stagiaire, dus misschien kan die ons helpen met het opzetten

daarvan.

INB fantastisch!

NYD ik heb er helemaal zin in

ML Ik ook! Ik heb weer helemaal energie. Bedankt voor al deze originele input.

NYD Ik zou nog allemaal vraag over scheikunde willen stellen, ware het niet dat ik gewoon

niks weet van scheikunde, maar d'r ook wel door geïntegreerd ben en meer zou willen weten

ML Heb je niet één funfact? Een scheikundige funfact voor ons?

NYD Kan je dat vragen?

ML Is dat een rare vraag? Hoeft niet perse, je kunt ook later mailen.

INB Ook weer heel moeilijk!
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NYD & ML [lachen]

INB [lacht] Ja, je mag altijd een mailtje sturen met vragen, je mag altijd dm’en. Ik praat graag

over scheikunde. Met heel veel liefde.

ML Dat is leuk

NYD Heel goed om een scheikundige in je in je kring te hebben.

ML Ja, dat lijkt me heel nuttig. Ja, voor  het uitvinden van allerhande stoffen [lacht]

INB Eén funfact die ik je wel kan geven is dat op feestjes de eerste vraag die mensen me

altijd me altijd stellen is: of ik drugs maak.

ML & NYD Oooooo

NYD Dat is de associatie die mensen erbij hebben

ML En maak je drugs?

INB Ja. Nee.

NYD Ohhh

ML Ohhh

NYD & ML & INB [lachen]

NYD Maar zou je het wel kunnen?

INB Eh, no comment!

NYD Oke

ML Oke

NYD Ze kan het

ML Zegt genoeg

INB [lacht]

ML Ik neem contact op

NYD Superleuk dat je effe belde, Roza. Dankjewel!

ML Dankjewel!
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INB Ik vond het ook heel leuk, dank jullie wel!

NYD En we zien je dus in Amsterdam!

ML Ja, hartstikke leuk

INB Ja, sowieso

ML Tot dan!

INB Fijne avond!

NYD & ML Doeiiiii

INB Doeiiii

NYD Joeeeee

ML Daniel, ik begrijp niks van deze telefoon

DNL Je hebt een hele grote rode knop onderin, dan hang je op. En als die er niet is, dan is

er al opgehangen.

NYD Dan is er al opgehangen, dat dacht ik al

ML Dat vind ik dus heel bevreemdend. Er staat ook ‘oproep beëindigd’, maar ik geloof het

dan gewoon niet want dat nummer staat daar nog

NYD O, het staat daar gewoon! Nouuu

ML Gewoon een heel bevreemdende situatie, dankjewel voor de thee, Daniel

NYD He, de Damn Honey Dating Service

ML Sorry, dat is ENIG

NYD Dat ís enig

ML Ik wil dat

[telefoon gaat over]

ML Weer een beller

NYD Hallo, met DAMN HONEY

ML Hallo
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NYD hallo?

INB Hallo, is het eindelijk gelukt?

NYD Jaaaahaa, het is gelukt

ML je hebt niet meer de voicemail. Hoe vaak heb je de voicemail gehad?

INB hai, hai! Echt zeshonderd keer, maar aye aye, spreek ik met de enige echte Marie Lotte

Hagen en Nydia van Voorthuizen?

NYD & ML Jazeker!

INB YESSSS

ML Met wie spreken wij?

INB Jullie spreken met de enige echte Hannah

ML Jaaa, dat dacht ik

NYD Hallo!

ML Hallo, hallo!

NYD WAT LEUK

INB Eindelijk!

NYD Dit is wel even een bijzonder moment. Ja, de luisteraar, die zegt het natuurlijk niks.

Maar goed, wij hebben gewoon heel veel dm contact en we vinden het heel leuk dat dit aan

de hand is.

ML Ja, en soms krijgen we ook filmpjes van jou, en het is allemaal enig.

NYD Ja

INB Ik ben blijkbaar jullie jongste feminist-kind.

NYD Ja, ik weet niet of je nog steeds de jongste bent, maar je bent wel een van de jongeren.

INB Ja, jullie hebben mij een beetje sinds mijn zestiende, ik ben op dit moment achttien…

NYD Zie je, je bent al hartstikke oud

ML Omygod, je bent volwassen!
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NYD JA

ML WAT

NYD & ML [lachen]

ML They grow up so fast

NYD Ja

INB Jullie hebben me sinds mijn zestiende al een feministisch opgevoerd. Daar ben ik jullie

heel dankbaar voor. Ik wilde nog nu een even heel kort zeggen: Hartstikke gefeliciteerd met

jullie honderdste aflevering!

NYD & ML: Dankjewel!

NYD He, maar Hannah, wil jij misschien niet een heel klein liedje voor ons zingen, want dat

was nog een doel deze aflevering

ML Oja

INB Maar dan ik nu even vragen aan een vriend van mij, daar ben ik nu namelijk. Ga ik even

vragen om de elektrische gitaar.

ML Kijk, kijk

INB houden jullie van een elektrische gitaar?

ML Absoluut. Op Hannah kunnen we rekenen.

NYD Ja, he. Ik dacht als we het aan iemand kunnen vragen

NYD & ML dan Hannah.

INB [voert onverstaanbaar gesprek met iemand aan de andere kant] Ik ga heel snel Freddie

effe halen.

NYD Effe actie

INB Oke, we gaan even heel snel een elektrische gitaar halen. Deze elektrische gitaar heeft

een naam: hij heet Freddie. Freddy is een prachtige gitaar en ik heb zelf niet gitaar, maar ik

ben nu eens, zeg maar een ander huis, wat ik op m'n duimpje ken. Ik kom hier al twaalf jaar.

Anyways, ik ga nu op zoek naar Freddy de elektrische gitaar. Ondertussen ben ik aan huis,

naar doorlopen. Vertellen jullie eens even: hoe is deze aflevering tot nu toe aan het zijn?
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NYD Nou het is enig. We worden de hele tijd gebeld. En we horen allemaal verschillende

verhalen vanuit allerlei verschillende plekken.

ML Even checken: waar bel jij vandaan?

INB Ik bel vanuit Utrecht.

NYD & ML (roepen samen blij) Utrecht!

ML Hadden we die al?

NYD Die hadden we al.

ML Die hadden we wel al.

INB Ahhh jammer man.

NYD Dat mag de pret niet drukken hoor.

ML Dat is niet een teleurstellende die hadden we al. Gewoon meer een constatering.

NYD Ben je dan ook net weer begonnen met school of niet?

INB Uh ja, ik ben vorige week begonnen aan mijn *met een angstige stem* eindexamenjaar.

NYD Spannend.

ML Oh jeee.

INB Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik heb hele goede hulp van allerlei leuke mensen.

Dus dat komt helemaal goed. Ik ben ondertussen op zoek naar een snoertje van Freddy.

Freddy heeft een snoertje.

NYD Zoek jij gewoon lekker naar dat snoertje. En hé ga jij dan ook… Je moet dan ook een

profielwerkstuk schrijven toch? In je laatste?

INB Ja inderdaad.

NYD Ga je dat dan over feminisme doen?

INB Ik moet jullie een beetje teleurstellen.

NYD & ML (samen) Oh neeeee.

NYD Maar als jij het schrijft is het toch hoe dan ook feministisch.
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INB Ik doe het namelijk in een groepje. We hebben er wel over nagedacht. We hebben er

serieus over nagedacht.

NYD Kijk eens.

INB Ik heb ondertussen Freddy’s snoer gevonden.

NYD Heel goed.

INB Maar onze conclusie was een beetje, dan komen we al heel gauw uit op een onderwerp

als seksuele intimidatie in een trein ofzo.

NYD Uhhh ja…? *grappend alsof ze het niet snapt*.

INB Met die PWS (profielwerkstuk) dingen… Heel veel PWS dingen gaan daar al over en

dan is het niet origineel. En dat is heel lullig. Maar ja.

ML Wat is dan nu het onderwerp geworden?

INB Wat we nu gaan doen is - heel kunstig, heel leuk - gaan wij proberen hoe kunnen we

van een Griekse mythe (dan ga ik voor jullie, ook voor mezelf, een beetje een feministische,

Griekse mythe ergens vandaan halen).

ML Heel graag.

INB Hoe kunnen we van een Griekse mythe een oud-Grieks kunstwerk maken.

NYD Ohhhh.

ML Interesting.

INB We gaan het helemaal bekijken deze vrijdag, hoe gaan wij dat doen. Het hele proces

uitschrijven. En dan rolt daar vanzelf een PWS uit.

ML Maar dat is enig. Oh Nydia pakt er even een boek bij.

NYD Ik heb iets leuks voor jou. Dat kunnen we dan naar jou opsturen als je dat wil. Als

cadeau.

INB Wat gaaf!

NYD Als de jongste feminist die ooit bij ons aanhaakte. Namelijk het boek De kruik van

Pandora: Vrouwen in Griekse Mythen van Natalie Haynes. En dat boek staat dus vol met

allerlei Griekse mythen en dan over de vrouwen daarvan. En ook allerlei mythes gaat zij

volgens mij weer… Of kan je dat zeggen? Mythes over mythes?
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ML Volgens mij wel.

NYD Die gaat zij onderuit halen.

ML Ja. Dan heb je toch een beetje de feministische touch die wij zoeken in jouw

profielwerkstuk haha.

INB Ja dat is geweldig! Dank je wel.

NYD Je moet dan maar even je adres mailen. Want kijk hier: Pandora, Medusa. ze staan er

allemaal in. En Pene… Penelope? Hoe zeg je dat op z’n Nederlands?

ML Penelope *met een beetje een Engelse toon* ja.

NYD Klinkt zo Engels als je het zo zegt.

ML Niet Pénélope *met Nederlandse uitspraak*.

NYD Pénélope *imiteert nog overdrevener met Nederlands accent*. Nou we gaan dat boek

naar je opsturen. Ik vind het heel leuk.

ML Ik vind het ook heel leuk.

NYD Ik voel me ook een beetje Oprah die cadeaus weggeeft.

ML Ja. Nou, ja. Ik dacht dat je je ook een beetje een oma voelt. MAar dat is ook een beetje

zo.

NYD Dat ook.

ML Jij geeft je boekje *grinnikend*

NYD Oké heb je Freddy al helemaal ready?

INB Nou ik steek de laatste stekker in Freddy (ondertussen hoor je biep dat er iemand

anders belt). Ik doe dus eigenlijk voor het eerst. Ik hoop heel erg dat ik mijn vrienden niet

boos maak als ik Freddy verkeerd versterk. Nee hoor dat zal niet gebeuren. Ik doe dit vaker

met andere gitaren, alleen niet met Freddy. Uhhh Freddy waar zit je gat?

NYD & ML (in koor) Freddy waar zit je gat?

ML Als het niet lukt is gewoon je stemgeluid ook voldoende.

INB Maar jongens als je het *onverstaanbaar*

ML Ja je hebt gelijk.

66



INB Als je het doet, dan moet je het goed doen.

ML Ja, ja, ja. Wijze woorden van Hannah.

NYD Ik ben het helemaal met je eens.

*Je hoort gitaar geluid*

ML Ohhhh Ik hoor Freddy denk ik!

NYD Jaaa dit klonk heel goed.

*Hannah begint akkoorden te spelen op versterkte elektrische gitaar*

INB Even denken… Ik weet nu 1,2,3 niet een heel feministisch liedje maar ik weet wel, ook

al zijn jullie niet jarig, alsnog van harte gefeliciteerd, veel liefs aan jullie.

*Hannah begint lang zal ze leven te zingen, begeleid door de elektrische gitaar*

NYD Yesss.

ML Yaayyyy Hieperdepiep hoeraaaa!

NYD Nou je hebt hiermee onze aflevering wel een soort compleet gemaakt, maakt niet uit

wat hierna nog komt.

ML Het was gewoon hartstikke los endje en nu niet meer. Dank je wel Hannah!

INB *schreeuwt* oehhhhh (zegt iets onverstaanbaars) maar wel het plafond.

NYD Heeft het plafond het overleefd?

INB (zegt iets onverstaanbaars)

NYD Ik hoor je niet zo heel goed meer. Hoor jij…?

ML Nee ik ben je een beetje kwijt. Ik hoop niet dat er rampen aan het gebeuren zijn nu. Dat

zou een domper zijn.

INB Nee wij zijn oke. Horen jullie mij nog? Wij zijn nog in leven.

NYD heel goed.

NYD & ML Gelukkig.

ML Ga jij het plafond redden en Freddy.
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NYD En stuur dat adres naar mij. Dan zorg ik dat dat boek bij jou komt. Dan horen we ook

heel graag hoe het afloopt met het profielwerkstuk. Maar daar heb je nog alle tijd voor geloof

ik he?

ML Ja precies.

INB Ja precies! En dan krijgen jullie waarschijnlijk de groetjes van alle vrienden nu waarmee

ik een spelletjesavond aan het houden ben. Uhm Dank jullie wel voor alles wat jullie doen. Ik

houd heel veel van jullie en van alles. Ik ben heel blij.

NYD & ML (in koor) Wij houden van jou!

NYD Doei Hannah! Veel plezier nog daar.

ML Doeiiii.

INB Geniet van alles en ajuuuukes.

NYD Enig, enig, enig. Oh Hannah. Zo lief.

ML Ik hoopte al dat ze zou bellen.

NYD Ajuukes.

ML Ajuukes.

NYD Zijn we dan ook alweer 2 jaar met haar aan het dm’en.

ML *twijfelens* jaaaaa…?

NYD Time flies.

ML Volgens mij…

*Ringtone gaat af*

NYD Oh er is weer een nieuwe beller.

ML Hallo met Damn Honey.

INB Hey hallooo je spreekt met Pleunie.

NYD *enthousiast* Het Pleunie!

ML Hey!

NYD Hallooooo. Ik hoopte al dat je zou bellen.
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INB Ohhh wat goed!

NYD Ja het is gelukt.

INB Ja het is gelukt! Ik dacht ik hang aan de voicemail, maar uh het is niet de voicemail.

ML Neeheee dit is hoe wij opnemen hahaha.

INB Oh wauw hahaha.

ML Altijd! Hé waar bel je vandaan Pleunie?

INB Ik bel vanuit mijn huis hier in Utrecht.

NYD Utrecht! Nou, we hadden net ook al een Utrecht-beller voor jou. Dus er zitten veel

honingballen in Utrecht. dat wisten we op zich al.

INB Jaaa dat had ik ook wel al een beetje verwacht.

ML Te zijn aan de statistieken hé.

INB jaaa de statistieken.

NYD Maar waarom ik zei dat ik al een beetje hoopte dat je zou bellen, is omdat je in onze

dm zat en zei dat je wel een leuk verhaal had te vertellen.

INB Ja, ik heb zeker een leuk verhaal te vertellen.

NYD Kom maar op.

ML Kom door!

INB Ja ik heb jullie gisteren een foto gestuurd van een tegeltje, met daarop de tekst ik ben

geen leeg omhulsel wat gevuld moet worden. Deze tegel heb ik laatst van een goede

vriendin van mij gekregen. Ik wilde graag het verhaal daarachter met jullie delen.

NYD Ja doe!

ML Graag!

INB Ja… Uhm. Ik ben zelf biseksueel, ik vind mannen ook aantrekkelijk. Vaak zijn dit ook

witte cis-hetero mannen. En het valt mij op dat veel van deze mannen tijdens de seks enkel

een vrouw penetreren en dan klaar zijn. Dat maakt mij al heel lang heel boos. Maar ik wist

nooit zo goed wat ik met deze frustratie aan moest. En sinds 2019 ben ik een trouwe

luisteraar van jullie podcast. En dankzij jullie podcast en boeken weet ik wel heel goed wat ik
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hiermee aan moet en hoe ik hierop moet reageren als zoiets gebeurd. Deze tegel beschrijft

het moment waarop ik dat gedaan heb. Uhm dan gaan we nu naar het verhaal dus. Ik had

een tijdje terug een date met iemand die ik had ontmoet op een festival. En tijdens het

festival hebben we het heel leuk gehad en het contact die week was ook leuk. Dus ik dacht:

Lijkt me tof om wat te plannen. Dus toen een date gepland. We zijn die vond naar een

concert en een feestje geweest. Maar ik vond eigenlijk al dat hij zich tijdens die avond al een

beetje raar gedroeg. Maar ik ben tijdens die avond wel bij hem blijven slapen, omdat het ook

in een andere plek was dus ik kon ook niet echt meer naar huis. Ik vond het ook prima om bij

hem te slapen. En die ochtend waren we toch een beetje aan het flikflooien in bed en op een

gegeven moment kroop hij bovenop mij en wilde hij mij gaan penetreren. Toen heb ik heb

gestopt en gezegd: “Pardon wat ben jij van plan? Als je mij puur en alleen wil penetreren

dan hoeft het van mij niet. Ik ben geen leeg omhulsel wat gevuld moet worden.”

NYD & ML (in koor) YESSS!

INB Hahaha En hij zei toen: “Ja, ja dat was ik eigenlijk wel van plan.” Toen zei ik van: “Nou

dan hoeft het voor mij niet.” Toen heb ik gedoucht, me aangekleed, hem een knuffel

gegeven en gezegd: “Nou dit is geen match en toen ben ik naar huis gegaan.”

NYD De groeten.

ML Wat goed!

INB De groeten ja zeker!

NYD Nou lovely. En ik vind het ook heel lief en leuk dat een vriendin van jou dat op een tegel

gezet.

ML Want heb je haar daarna gebeld en gezegd: Ik heb dit geroepen!

INB Ja eigenlijk wel.

ML Love it.

INB Ik heb dit gezegd en ze was zo trots op mij dat ze het op een tegel heeft laten zetten.

Want ze zei: “Deze uitspraak die moet gevierd worden en die moet in je huis hangen. En dit

mmoet mensen gedeeld worden.” Dus als mensen nu bij mij thuis komen zien ze die tegel

en zeggen ze: “Wat is dit voor een verhaal?” Daardoor ga je het veel vaker vertellen

eigenlijk.

NYD Ja en gooi je het weer open dit gesprek.
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ML En ik kan me voorstellen dat het gewoon een hele goede reminder is voor grenzen

aangeven en uitspreken wat je wil. En dat je gewoon even naar dat tegeltje kijkt en denkt:

Ja!

INB Ja, inderdaad, precies. Dat is gewoon zo belangrijk, want als vrouw zijnde moet je het

gewoon echt neit pikken om alleen maar gepenetreerd te worden door een man. Want hij

kan zo veel meer leuke dingen met je doen.

ML Ja precies, want penetratie is niet het summum - ik kan het weten want ik houd er niet

van - het summum van wat seks is. Ga toch weg!

INB Ja precies! Daarom. Dus, ik was echt zo blij dat ik at op dat moment gewoon kon

zeggen. Dat het op het puntje van mijn tong lag en ik het daadwerkelijk zei en dat ik niet

daarna in de auto dacht van: Ik had dat moeten zeggen. Ik zei het echt meteen.

NYD Dit is zo een moment waarvan je altijd hoop dat je hebt en wat het dan toch vaak niet

is. En jij had hem gewoon en je hebt het ook nog zo mooi verwoord!

ML Want dit zijn niet woorden die je van tevoren had bedacht? Dit kwam gewoon in je op in

het moment?

INB Nee.

ML Dat lijkt me echt… Wat een… Ik kom bijna klaar.

INB Ik reed zo tevreden naar huis. Ik dacht: Ik heb zo goed gehandeld hiero. Dat vond die

vriendin dus ook en daarom heeft ze mij dit tegeltje gegeven. En als het mag zou ik ook heel

graag een shout-out naar haar doen.

NYD Ja.

ML Zeker.

INB Ja Marjolijn jij hebt mij kennis laten maken met Damn, Honey. Dus mede dankzij jou wist

ik dit te zeggen. Dus thanks, shout-out naar jou Marjolijn.

ML Ook Shout-out van mij voor jou Marjolijn.

NYD Ook van mij Marjolijn. Shout-out van iedereen hier. Ook van Daniël.

INB Nou fantastisch.

NYD Echt een heerlijk met een glunderen van oor tot oor. Ik heb zin om dit ook een keer te

zeggen.
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ML Gewoon voor de lul. Voor de lul.

NYD Voor de lul hahahaha.

INB Nee precies. Heel blij ermee. Nou thanks.

NYD Hele fijne avond Pleunie.

ML Dank je wel voor het bellen.

NYD Als je nog een keer zo een spreuk in the heat of the moment eruit weet te gooien dan

weet je ons te vinden.

ML Let us know.

INB Zeker! En ik wil jullie alvast van harte feliciteren met jullie honderdste aflevering, want

dat is ook wel een shout-out waard natuurlijk.

NYD & ML Dank je wel!

INB Joe oke doei doei.

NYD & ML Doei.

INB Doei.

NYD Wat een droom is dat.

ML Wacht we gaan gelijk door.

NYD We gaan gelijk door.

ML Hallo Met Damn, Honey.

INB Halooooo.

NYD & ML Halloooo.

ML Met wie spreken wij?

INB1 Je spreekt met de Damn, Honey Haarlem Podcastclub.

NYD WAATTTTTTT.

ML Een hele club? Wat? He? Met hoeveel mensen zijn jullie?

INB1 We zijn nu met, vier maar normaal met zeven.
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NYD Oh my god, wat leuk!

INB1 We hadden toevallig vandaag al afgesproken. En toen werd bekend dat we konden

bellen.

ML Nouuu houd op met mij. Mogen we jullie namen weten?

INB1 Zeker! Ik ben Sonja.

INB2 Ik ben Linda.

NYD De tweede naam hoorde ik niet.

INB2 Linda.

INB3 Ik ben Roos.

INB4 Ik ben Jente.

NYD Hoi Jente!

ML Ik dacht heel even dat er Jessica kwam. Linda, Roos en Jessica.

NYD Oh ja hahaha. Had gewoon bijna gekund ja.

NYD Oké wat leuk. En vertel even wat meer. De Haarlem podcast club, wat moeten we daar

ons bij voorstellen?

INB Ja, ja, nou, ten eerste missen we nog drie mensen. Nog een Roos, Marieke en Leonie,

en ja, we komen gewoon af en toe samen en dan hebben we het over feministische shit, of

geen feministische shit, maar shit waar je als vrouw mee moet dealen, en feministe shit, en

alle andere dingen en het is gewoon helemaal leuk!

ML Love it.

NYD En als mensen uit Haarlem dit horen en denken: “ja, maar ik wil ook bij die club!”, mag

dat of kan dat?

INB Ja ik denk het wel, die zijn hartstikke welkom! Dan kunnen we erover je stemmen.

ML *Lacht* Ja, precies en daar dan toch nog even, dus een soort ontgroeningsritueel of zo

van maken.

NYD Je mag er alleen in als je Jessica heet.
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INB Ja dan mag je auditie doen bij onze groep en dan gaan we stemmen of je erbij mag. Jaa

we zoeken nog een Jessica! [inbellers vullen elkaar aan]

ML We zoeken nog een Jessica.

NYD Wat enig, en stuur ons dan effe een mailtje, want als er dan iemand bij jullie wil, dan

kunnen we jullie aan elkaar connecten.

ML En hoe vaak komen jullie dan samen?

INB Te weinig. Maar wel een paar keer per jaar.

ML Te weinig. Niet een structureel wekelijks ding?

INB Nee, niet wekelijks, maar we appen wel ook best wel veel.

NYD Leuuuk.

ML Heel gezellig!

INB Wel allemaal door jullie dus. Dus dat heeft het ons gebracht. En we zijn naar jullie show

geweest met z’n allen, en we gaan naar de volgende!

NYD En waar komen jullie dan?

INB Amsterdam! Ja in de Kleine Komedie!

NYD: Heel leuk

ML Lovely, kom even hallo zeggen als je er bent.

INB Ja heel leuk, zal ik doen!

ML Yes! Nou..

NYD Nou geweldig, en hebben jullie vanavond ook dan een bepaald onderwerp of iets waar

je dan over gehad hebt? Of is het meer een soort algemeen beetje delen, waar je mee zit?

INB Oef! We zijn erg ongestructureerd…

NYD oké, ja,

ML hou ik ook wel van

INB We hebben het bijvoorbeeld over validisme gehad, ja, en we hebben het ook gehad

over transitie, dat één van de dingen die feminisme mij ook heeft gebracht, dat ik daardoor al
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wist wat het was als mensen in transitie gingen, en mijn eigen vader is nu in transitie, dus ik

vind het heel fijn dat ik al heel veel achtergrondinformatie heb waardoor ik er beter voor haar

kan zijn.

NYD Wat fijn, nou wat een fijn verhaal!

ML Ik word helemaal warm vanbinnen!

INB Wij ook! En we hebben ook geleerd welke vragen we niet kunnen stellen, zeg maar dat

we uit nieuwsgierigheid heel veel ook hierover willen weten, maar over nieuwe namen en zo

hadden dat we dat allemaal van elkaar wisten. Maar nu gingen we niet vragen hoe haar

vader dan eerst heette. [inbellers met elkaar in gesprek]

NYD Ja o ja!

ML Ja precies.

INB Ja, nou, ja, dat heeft het ons ook wel echt gebracht, dat je juist weet ook wat je niet, wat

je wel kan zeggen, maar ook wat je niet kan zeggen of wat je niet kan vragen.

NYD Ja!

ML Ja, wat goed!

NYD Nou, wat leuk lieve mensen!

ML Dit is ook echt de van de of echt, één van de betere belletjes, hartstikke geweldig!

Dankjewel.

INB Nou leuk om te horen.

ML En gaan jullie van maar nog lang door of niet?

INB We gaan zo misschien nog een ijsje halen? We gaan zeker nog een ijsje halen! Zeker,

zeker. [inbellers met elkaar in gesprek]

ML Nou, geniet ervan schatten!

INB Dankjeweeeeeeeeel! Jullie ooook!

NYD Doooooeeei! En alle liefs en ook aan alle andere Haarlemmers podcast clubbers.

INB Doooooeeeei!

NYD Oooooooh de Haarlem podcast club!
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ML Wat was dat voor geweldigs!

NYD Heeeeeeeel erg leuk.

ML Nou!

NYD Nou ik kan zometeen echt niet slapen van pure blijdschap en al die lieve woorden en

dingen ook.

ML Ik zit hier helemaal te stuiteren, weet niet eens meer wat ik moet zeggen! Ik zit alleen

maar een soort van ieeeeeeeeeeeeeh! En we zijn niet zo lang meer open hoor, nog maar 12

minuten!

NYD Pfoe! Even ademhalen. *in een chique stem* We zijn niet zo lang meer open, het loket

is zometeen gesloten! We hebben allerlei Damn Honey loketten geopend…

ML Ja! En we hebben fantastische ideeën gehad. De Damn Honey dating service! En dat

tegeltje! Iets op een tegeltje zetten is trouwens wel echt een goed idee.

NYD Goed idee hè, ja. Maar wij hebben een tegeltje gemaakt door Mignon Nusteling.

ML Ja, en daar staat op: Beetje raar dat je hier geld voor vraagt, hoor!

NYD Ja, ze heeft allemaal rotopmerkingen die ze kreeg op tegeltjes geschreven als

tegeltjeswijsheid, en toen dachten we: Dat is een goeie, want mensen kunnen ook nog wel

eens tegen ons zo zeggen van “Nou, je bent wel activist *mompelt schamper*” Maar ja, wij

moeten ook geld verdienen, dus als wij voor gevraagd worden, dan vragen we geld. En dat

tegeltje dat herinnert ons eraan…

ML Ik kijk daar best wel vaak naar!

NYD We vragen ook gewoon geld! Ja, en als mensen het niet hebben, ja, dan kan je altijd

nog in gesprek, of je dan het dan wel of niet wil doen…

ML Als mensen dan zeggen “wat veel”, dan, ja…

NYD *Imiteert met ironische stem* Beetje gek dat je hier geld voor vraagt hoor! Marie Lotte!

ML *Zegt met nep-zielige stem* Nou, sorry!

*ML en NYD koor* Ja, hallo met Damn Honey!

INB Hallo met Marinda!

*ML en NYD in koor* Hallo Marindaaaaaa!
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NYD Ook al weer echt een klassieker, een klassieker van een honingbal!

IMB Nou wat leuk, wat een compliment, bedankt! Ik was net met Mawuena  aan het bellen

en toen zei ik ineens: “oh, ja, Damn Honey is nu volgens mij… kan je nu bellen! En toen zei:

“ja, daar moet je wel even snel zijn!” En ik dacht nou oké, ik hang op en dan bel ik jullie

even.

NYD Nog even snell door!

ML En je komt er meteen doorheen!

INB Ja, dat is toch wel even fijn!

NYD Nou wat leuk dat je belt, vanaf waar bel je?

INB Nou, ik ben nu bij mijn vriendin thuis, maar normaal uit Utrecht.

ML Maar… En dan nu? *lacht ongemakkelijk*

INB Ja, nou in Arnhem ben ik nu.

ML Arnhem, ja.

INB Ja, ja, ja.

ML We zijn een beetje een soort van inventarisatie aan het maken van waar iedereen

vandaan belt.

INB Oo ja, nee

ML En had je nog een leuk verhaal voor ons?

NYD Of een femimisser?

INB Nou, ik had eigenlijk meer een soort promo, of nou niet echt promo-promo, maar… Ik

wilde… Jullie vragen wat feminisme me heeft gebracht een beetje ook, toch?

*ML en NYD in koor* Ja!

INB Ja, ja, nou, en ik dacht ja, feminisme of in ieder geval jullie podcast heeft mij gewoon

soort van Fellow Feminists gebracht.

NYD: Jaaaa!

INB Dus ja, daar ben ik wel gewoon heel blij mee.
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NYD Kan je daar even wat meer over vertellen, voor de luisteraar?

INB Ja, nou, het was dus iets van tweeënhalf jaar geleden of zo, was ik heel veel naar jullie

podcast aan het luisteren en toen op den duur, dacht ik van: “ja, dat is allemaal heel leuk,

maar dit zit allemaal in m'n hoofd zeg maar, en ik wil ook er graag met mensen over praten.”,

en toen heb ik een berichtje op Instagram geplaatst van: “zijn er meer mensen die over

feminisme willen praten in Utrecht, een soort van podcast club… nou en dat is heel snel

gaan rollen, rollen, rollen en toen is Fellow Feminists ontstaan. En toen samen met

Mawuena, zijn we elke maand een avond gaan organiseren om te praten over feminisme om

dus gewoon wat meer bij elkaar te komen. En dus die dingen die jullie in de podcast

bespreken ook gewoon met mensen te gaan.

NYD Ja, dat je ook terug kan praten.

INB Nou ja, dat precies, en ook gewoon dat je dus gewoon d'r wat dieper op in kan gaan, en

ook wel echt erg van: als je we dan naar zo'n talkshow gingen of zo, of je ging al best wel

snel dat je dan in het publiek zat en dat je dacht: “ja, maar ik maak dit ook mee”, of weet je

wel, “ik heb hier ook een ervaring mee”, of over onderwijs of zo, dat je denkt, nou: “dit heb ik

ervaren”, en dat iedereen eigenlijk ook gewoon best wel ervaringsdeskundige is, maar dat je

al heel snel gewoon maar alleen maar naar de grote mensen soort van luistert, in plaats van

dat je gewoon met buurvrouw in gesprek bent.

*ML en NYD in koor* JA!

NYD En het is dus ook juist heel erg zo; tweede golf feminisme met vrouwenhuizen enzo, en

dan gesprekken met elkaar voeren.

*ML en INB in koor* Praatgroepen!

INB Ja, ja, dus dat voelt er ook… Ja, en dat is ook, je wordt gewoon wat meer een, ja dat je

ook gewoon denkt: “Oh, er zijn ook gewoon allemaal, gewoon heel veel leuke mensen!” met

wie je erover kan kletsen, en dat het gewoon echt gezellig is. Ja, en dat, dat doen we nu

inmiddels dus tweeëneenhalf jaar, dus dat is wel…

NYD Zo lang ook alweer hè!

INB Nou ja, ja wel echt lang

ML Nou en, ik weet… Want jullie pakken het ook altijd best wel heel professioneel aan, want

ik zie soms aankondigingen van jullie langskomen op locáááties *onder de indruk*…

NYD *vult aan* “en we gaan het hier en hier over hebben…”
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ML En dan denk ik echt: “Wooow, oké, dat is echt heel erg goed en fantastisch en

geweldig!”.

NYD Ja we love it.

INB Nou dat is wel heel lief! [onverstaanbaar]

NYD En het is elke derde dinsdag, toch? Van de maand?

INB Ja, ja, ja, dus we hebben nu dus iets nieuws, Mawuena en ik doen het nu al best wel

lang en we hadden laatst ook wel een beetje zo van: “ook wel gewoon leuk om het soort van

dus gewoon door iedereen ook te laten doen”.

*ML en NYD in koor* Ja, ja

INB ja, dus we zitten nu gewoon standaard, inderdaad elke derde dinsdag in de bibliotheek

Neude in Utrecht, en nu kan, mag iedereen soort van zelf, dus het thema bedenken. Dus

zeg maar wij hosten nog wel de avond, maar de mensen zelf mogen soort, van bedenken

waar we het over gaan hebben. Dus elke keer zijn er twee andere Fellow Feminists die dan

de avond gaan organiseren, zodat dat een gewoon wat meer door de community soort van

wordt… en het ja, gewoon een beetje soort van afwisselen, omdat anders Mawuena en ik er

alleen maar erover na zitten te denken…

ML En kan je gewoon als jij, als je nu, want dit is in Utrecht, als je een Utrechtenaar bent en

denkt: “oh dit, dit klinkt echt geweldig” Dat je, je kan gewoon aansluiten?

INB Ja, stuur gewoon een dm via @fellowfeminists, en ik heb gewoon een whatsapp groep

waar iedereen in kan en dan kan zeg maar het moet gewoon over feminisme gaan, als het

maar iets over feminisme gaat. Dus wij doen normaal gesproken meestal dus inderdaad

stellingen die we dan bespreken maar als jij denkt ik maak het cools of ik weet ik veel met

een spel, of toch iets meer met een praatje, het kan allemaal is gewoon allemaal heel vrij.

Wat we nu gaan ze dan gaan organiseren. Dus als je denkt, nou, ik wil dat graag doen, stuur

inderdaad gewoon gerust en dm.

ML Ja, doe het, mensen.

NYD Ja, maar wij moeten ook nog steeds een keer langskomen.

ML Ja, dat willen, dat staat wel…

INB Ja dat zou wel leuk zijn inderdaad!

ML Ja, dat zou wel leuk zijn!
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NYD Ik zie nu in de agenda 20 september is de derde dinsdag.

INB Ja, klopt.

ML Ja we gaan ons best doen.

INB Nou leuk!

NYD We gaan ons best… Ik zie ook dat de boekpresentatie dan is van Anja Meulenbelt

want die heeft natuurlijk weer een boek geschreven. Dat is een moeilijke concurrentie.

ML Maar ik weet dat zeg maar de Fellow Feminists een bijeenkomst bijwonen heeft vaak al

in onze agenda gestaan en om redenen is dat dan niet doorgegaan maar niet omdat we niet

willen.

NYD Nee, dat is het zeker niet.

ML Dus weet dat!

INB Ja, dat is lief, en jullie maken vast nog wel meer afleveringen. Dus dan hebben wij ook

nog wel weer meer inspiratie om de avonden dan ook nog weer te vullen. Dus dan komen er

vast nog meer avonden waarop jullie [onverstaanbaar].

ML Dus dit komt helemaal goed.

NYD Nou super, ik ga eventjes ik ga de @fellowfeminists voor de mensen die het niet

snappen of horen of iets ga ik het even in de show notes zetten, dan kunnen ze het ook

gewoon makkelijk opzoeken.

INB Ja!

NYD Nou, super leuk dat je even belde Marinda!

INB Nou, vond ik ook, veel succes nog en bedankt hè, voor alles wat jullie doen, want ik vind

het echt heel erg leerzaam en leuk.

*ML en NYD in koor* Nou jij ook bedankt!

INB Fijne avond!

*ML en NYD in koor* Fijne avoond, doeii!

ML Nou er hebben echt al een hoop classics gebeld, klassieke honingballen.
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NYD Ja mensen die gewoon al een tijdje, die wij gewoon al een tijdje een soort van ja… Je

kent mensen niet echt

ML Ja bij naam kennen vooral. En van Insta handle en gewoon van activiteiten en wat ze

doen en waar ze zich mee bezig houden

NYD En de eigen platformen die ze weer oprichten natuurlijk.

ML Ik vond het gewoon zo grappig dat het zo lang duurde voordat we doorhadden dat we

Sanne…

NYD Sanne, dat was echt heel leuk.

ML Sanne van de Feministische Werkplaats was. Maar hebben we die in het echt?... Ja, die

hebben wel eens in het echt ontmoet. Sanne. Toch?

NYD Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Het voelt heel vertrouwd, maar…

ML Of is dat gewoon omdat ik dan veel videos van haar heb zitten kijken en toen dacht: “Ik

weet al wie jij bent”?

NYD: Misschien één keer ergens, ja. Kijk, zoveel dingen hebben we ook nog niet echt

georganiseerd of gedaan, dat we… toch?

ML Ja, nee, meh, weenie!

NYD Ja in m'n hoofd wel! Ja, natuurlijk vaak in de Randstad en Sneek is ook niet om de

hoek.

ML Waarom denk ik dat dan?

NYD Ja, maar kan wel, ik weet het niet. Waar ging jouw pws eigenlijk over?

ML Sanne, laat het ons weten! Dat ging over, ik had Nederlands en scheikunde gemixt en ik

had een leuk moord verhaal geschreven en daar forensisch onderzoek… Had ik over

forensisch onderzoek …

NYD Oh leuk! In je eigen moordverhaal?

ML In mijn eigen moordverhaal… Dus dan had ik het verhaal geschreven en dan ook de

stappen van de, die dan de politie of de recherche of zo doormaakte van wat er dan allemaal

gebeurde. En dan had ik dat uitgewerkt.

NYD Scheikundig.
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ML Scheikundig uitgewerkt ja.

NYD En was het een goed verhaal, of denk je achteraf “Nouuuu…”?

ML Ik heb eerlijk geen idee waar mijn profielwerkstuk is. Dus…

NYD Misschien is het wel een parel die daar ligt! Helemaal forensisch zeg maar, gecheckt

en…?

ML Onderbouwd enzo. Ja ik heb ook een DNA test gedaan toen bij de universiteit in

Wageningen en op basis daarvan dan uiteindelijk is dus de moordenaar gepakt in het

verhaal van mijn profielwerkstuk.

NYD Door die DNA test?

ML Door die DNA test.

NYD Dat is dan wel weer redelijk simpel, maar…

ML Toen nog niet hè! In die tijd was dat echt een heeele nieuwe techniek.

NYD *lachend* 50 jaar geleden! Toen tante Marie Lotje nog een kleine Marie Lotje was.

ML Ja toen was die techniek net nieuw! Waar ging die van jou over?

NYD Over humor in de jeugdliteratuur. We hadden een kanon gemaakt van alle hilarische

jeugdliteratuur boeken.

ML En was het ook echt hilarisch of was het semi-hilarisch?

NYD Nou, ik heb Toon Tellegen leren kennen door dit profielwerkstuk. Ik vind Toon Tellegen

hilarisch.

ML Ja?! oh, ik vind Toon Tellegen gewoon meer.. mooi!

NYD En ja, het kan ook mooi zijn, maar dat kan ook hilarisch zijn, gewoon met één zin van

en de tor pakte een taart, ofzo ja, dat vind ik dan heel grappig.

ML En dan denk jij nou, dan heb je Nydia hoor!

NYD Ik weet niet! Niet dit specifieke…

ML *grappend* Nou die Nydia ligt echt van haar stoel hoor! Wat! Hoorde je die plof? Die

bonk? Ja dat is nydia, die ligt nu onder de tafel!

NYD Nou, oké misschien niet dit specifieke voorbeeld, maar…
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ML *nog steeds grappend* Wacht, ik ga “de tor pakt een taart” op een tegeltje zetten voor

jou!

NYD nee euh, ja, nee-ja. Ik weet het verder ook niet meer allemaal precies, maar het was

wel heel leuk en we kregen een heel hoog cijfers. We kregen volgens mij een negen

ML toe maar

NYD of een goed?

ML ik ook volgens mij

NYD Ik weet even niet meer wat..hoe of wat…    Even kijken, we hebben nog twee minuten.

euhh ja.. we gaan gewoon even kijken wat er gebeurt

ML Wat ga je, wie ga jij kijken?

NYD of er nog iemand belt die laatste twee minuten

ML ja, maar ja, op het achtergrondschermpje van de telefoon staart Toby mij aan.

NYD ja, wel leuk. Die telefoon heeft Daniël… nee, da's gewoon zijn oude telefoon. Dacht die

heeft helemaal speciaal voor ons ingesteld

ML dat wij naar Toby kijken als er niemand belt, omdat je dan toch enigszins troost vindt

NYD je verbonden voelt

ML ja precies. Ik hoop dat er nou net op het nippertje iemand belt

NYD op de laatste nipperrrrrrrrrr

ML ja, even gebruik maken van die nipper mensen. Ja, het is raar, want ik heb dus het

gevoel van: bel, bel, maar ja, dit komt echt pas over een week online

NYD het heeft geen zin om het te zeggen nee

ML nee. Daarom. Bel me, NU!

NYD maar je kunt het wel uitstralen naar het universum. En wie weet geeft het universum je

dan een telefoontje?

*telefoon gaat* *enthousiast geklap en gegil van Marie Lotte en Nydia*

NYD oeh het werkte!!! Zie je nou!!

ML hallo met wie?

NYD hallo met DAMN, HONEY

TIT *gelach* Met Titia, hallo

ML & NYD *in koor* TITIAAA

NYD noujaa

ML dat is een klapper van een afsluiter, kan niet anders zeggen.

NYD Oké, ik vind het wel héél leuk dat jij de laatste beller bent, of all peoples

ML Titia Hoogendoorn, de enige echte schrijver van het boek ‘hoe ik mijn rijangst overwon’

TIT *lacht* Jullie zijn..  jullie hebben nog zoveel energie dat dat ik niet verwacht.

ML Nou, eerlijk gezegd, ik krijg energie van alle bellers, dat gaat echt nergens over. Ik dacht
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ben helemaal helemaal uitgewoond zo, maar dat valt allemaal reuze mee

NYD Uitgewoond zei zij

TIT o, dit moet zó leuk geweest zijn

NYD Het was eeenig

TIT uitgewoond worden, bedoel ik

ML heerlijk, uitgewoond worden

NYD we hebben zoveel leuke mensen aan de telefoon gehad en zoveel leuke verhalen. Ik

zit helemaal op een soort roze wolk. Dit was eigenlijk het perfecte verjaardagscadeau wat

we aan onszelf konden geven voor deze honderdste aflevering

ML terwijl ik me niet eens gerealiseerd had dat we jarig waren. Ik bedoel wel. Maar niet.

Snap je?

NYD ja, ergens snap ik het

TIT het was ook nog even langs mij gegaan, ik zal nog met iets langskomen, morgen

NYD graag. Taart

ML Zin in

NYD Tompoucen

ML geef het ons

TIT wacht, m’n wekker gaat. Dat het bellen bijna afgelopen is.

NYD Oh wat goed van jou, jij was écht goed voorbereid

TIT ja, zo ben ik. Euhmm,  wat ik wat ik wilde zeggen was dat ik natuurlijk in die telegram

groep zit met alle honingballen en daar waren allemaal mensen die jullie dus gebeld hadden

en die dan zo ophingen en daar dan helemaal over meer praten. Dus ik was echt zo… dit

moet zó leuk zijn. Ik kan niet wachten om dit allemaal te horen, maar dat was ons ook best

wel spannend, want je was er… opeens was ik me er heel erg van bewust dat jullie aan het

opnemen waren, maar dat ik dat dan nog niet hoorde, maar dat ik dan later die aflevering

ging horen. Heel leuk

NYD En dat het dan allemaal real-life aan het happenen was

ML het is gewoon aan de hand

TIT Live Inception

ML Ik zit nu ook in de Telegram te kijken en bijvoorbeeld Rosa zegt ‘oh my god, ik wist

opeens mijn hobbies niet meer’

*gelach*

NYD die schat. Dat heb je heel goed gedaan Rosa, je hebt heel goed al je hobby's verteld!

ML Ja, we zijn heel trots op je, je had hartstikke leuke hobbies. Werk!

NYD Nu is het net voor Titia alsof we aan de luisteraars hebben gevraagd: en wat zijn je

hobby's eigenlijk?

ML heb ik ook gevraagd aan een luisteraar
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NYD gaat nog wel blijken waarom ze dat gevraagd heeft

ML Ja precies

NYD Hey, maar Titia wat het feminisme jou eigenlijk gebracht?

ML ONS

NYD nouja, ons ja

ML is toch zo

NYD ja, superveel. Moet er niet aan denken dat er allemaal rechten die ik nu heb… rechten,

maar ook… d'r zijn ook veel meer dingen genormaliseerd of zo.

NYD Titia, het juiste antwoord was:

ML ONS

NYD Nydia en Marie Lotte in m’n leven

TIT O, shit!

NYD KUT!

ML Dit kwam weer helemaal niet over.. maar heel leuk dat je het stemrecht van vrouwen ook

gewoon belangrijk vindt… Ik beoel.. nouja

*gelach*

TIT Ik ben nu heel bang dat als ik ooit mee gaan doen met De slimste mens dat dit dan mijn

eerste vraag wordt en ik het verkeerd beantwoord en dat ik eruit lig. Ik doe de laatste tijd erg

veel Zweedse Puzzels…

NYD Ja, om te oefenen?

TIT Nou, nee, dat dat was meer een soort relatieding

ML wacht, wat voor puzzels?

NYD Zweedse

ML wat zijn Zweedse Puzzels?

TIT dat is een soort kruiswoordpuzzel, maar dan met dat er de hele tijd een vraag is waar je

dan een antwoord op moet geven, antwoord komt dan in de puzzel. Soort…

ML Kruiswoordraadsel

NYD nee, dat is weer wat anders, een kruiswoordraadsel

TIT maar het lijkt er wel op, het is meer sudoku meets kruiswoodraadsel

ML *leest voor*  ‘een Zweedse Puzzel werkt hetzelfde als een kruiswoordraadsel’

NYD ja, maar kijk, bij een Zweedse puzzel staan in de vakjes de vragen

ML oooooooo, ik wist niet dat dat een Zweedse Puzzel heette

NYD Nu weet je het

ML nu weet ik het, ik heb ook wat geleerd

TIT in ieder geval, ik denk de hele tijd: Nou, als ik dit hele boekje vol schrijf, dan kan ik

meedoen aan De Slimste Mens. Ik moet er opeens aan denken terwijl ik met jou spreek,

Marie Lotte. Omdat jij natuurlijk hebt meegedaan aan de Slimste Mens
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ML ik weet het nog goed

TIT Ja

ML Ik heb anderhalve week gehuild, na de opnames

*gelach*

ML ik vond het erg intens. Ga jij ja zeggen als ze je vragen voor De Slimste Mens?

TIT nouja, ik dacht dus nooit, totdat we met jou dat voorbereiden gingen toen

ML toen dacht je: ik kan dit

TIT ja, nou, nee, ik dacht niet: ik kan dit. Maar ik dacht wel: nou, als het zo kan, dan kan het

wel als een optie. Toen dacht ik wel: ja, dan moet ik wel iets te verkopen hebben, ofzo op dat

moment.

NYD nu heb je iets te verkopen

TIT ja, m'n boek ‘Hoe ik van m'n rijangst afkwam’

NYD die is net uit

TIT wat overigens toch in veel meer boekhandels lag dan ik dacht

NYD je ws even bang dat het er niet was

TIT. Nou, ik was zelf… oké. Dus even voor de mensen die dat niet weten: ik bracht m’n

boek ‘hoe ik van mijn rijangst afkwam’ uit en dat krijg je dan een beetje zo binnen in een

doosje. Soms is het een groot moment, maar soms is het ook gewoon dat er even een

doosje aankomt met boeken. En dan is het er opeens. En toen was ik ook nog naar De

Hoogstins, de boekhandel hier in de buurt gegaan en daar lag-ie toen nog niet. En gelukkig

had ik heel even met m'n boek langs Nydia en Marie Lotte Lotte kunnen gaan, dus ik voelde

me niet alleen met m’n boek

NYD toch nog een beetje een feestmoment

TIT Ja, het is echt heel raar dat je dan zo'n boek krijgt en dat het dan er is en dat dat het dan

is, ofzo. Terwijl je er zo lang mee bezig bent geweest en mensen ook best wel doen alsof het

iets super groots en feestelijk is Maar soms krijg je ook inderdaad gewoon een boek in je

hand. Dus toen was ik op een soort nog een klein minitripje dit weekend richting Gelderland

en toen ben ik met mijn vriend ook langs meerdere boekhandels gegaan om te kijken of-ie

daar dan lag. En toen lag-ie dus nergens, dus dat was echt… ja, toch wel een klein beetje

verdrietig

NYD niet leuk

TIT jaaa

NYD Je bent gewoon trots en dan wil je dat alle winkels dat gewoon lekker prominent in de

winkel hebben liggen.

ML ik zag dat je bezig bent met een actie waar je alle boekwinkels gaat vragen: hebben jullie

ook? Of eigenlijk, jouw partner Dick Zijp, doet dat

TIT ja, die doet dat. Die ging dan zo.. dan liepen we… ik zou dat zelf echt niet durven, ik zei
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ook tegen hem: je moet dat ook niet doen, dat is zo genant. Maar toen ging-ie het toch

gewoon doen. En toen, toen vond ik het eigenlijk extreem lief en ik stond zelf dus gewoon

ergens verderop in de winkel. Het was niet afgesproken. Wij waren gewoon in de winkel

rond aan het lopen en toen zag ik hem opeens naar die informatiebalie gaan en toen was ik

zo heel stil… Want niemand wist dat ik bij hem hoorde. Dus het was ook niet… Ik weet

niet… ja, en niemand weet natuurlijk dat ik dan dat boek geschreven heb, dus ik kon daar

gewoon staan kijken naar hoe hij zei van: Hé, ja, verkopen jullie ook het boek ‘hoe ik van

mijn rijangst afkwam’? en dan ging die man zo in de computer zoeken. Zo: oh, nee-ja, oh, ja,

maar die is net uitgekomen dit weekend

ML *lacht* dat zeggen ze altijd

TIT En dan zei Dick zo van: ‘oh, oh, ja, nee, dat schijnt echt een heel goed boek te zijn. Ja,

ik zag in de winkel wel dat jullie dat andere boek van haar hadden ‘Waarom je niet zomaar

moet stemmen, waar je ouders op stemmen’. Ja, dus ik dacht…’ en dan zeiden ze dus van:

‘ja, we kunnen ‘m wel voor je bestellen.’ Zoals boekhandels dat dan meteen vragen. En dan

zei hij: ‘ja, nee-ja, ik woon hier niet in de buurt. Da's dat... Maar ik dacht: misschien hebben

jullie ‘m liggen.’ En dat heeft ie gewoon bij drie boekhandels gedaan

ML Dit is precies de juiste tactiek, want dan denken ze: oh, die moeten we inkopen daar

moeten we zijn

TIT precies

ML dat is heel goed

NYD ik heb ooit gelezen in een interview met Tommy Wieringa dat hij op deze manier toch

soort groot is geworden met Joe Speedboot.

ML en wij vragen ook wel vaak naar onze eigen boeken in boekhandels hoor mensen, ik hou

daarvan en no shame hoor mensen

TIT hoe doe je dat dan? Zeg je dan…

NYD ‘hedde ge ook me boek??!’

ML ik zeg: hallo, euhhh, heb je ook ‘shit waar je als vrouw mee moet dealen?’ geschreven

door Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen

TIT *verbaasd* zeg je dat écht??!

ML ja, waarom niet? ze kennen mij toch niet

TIT echt inspirerend

ML ja gewoon gewoon doen. Nah, maar jij bent mijn inspiratie, want door jou heb ik nu

rijlessen, al heel lang. En ik weet nog dat je naast me zat m'n handje vasthield, terwijl ik de

rijschool belde, dus dit boek werkt mensen. Deze vrouw zit vol wijsheid en dat is in een boek

gegoten, dus ik kan het alleen maar toejuichen dat boekhandels het inkopen en mensen het

kopen.

TIT Ja, ja, ik krijg ook echt heel veel, dat is ..kijk… en dat is gewoon het allerleukste eigenlijk
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dat je zoveel… Je krijgt gewoon hele lieve berichten en van die berichten van mensen

inderdaad die zeiden van: ‘oh ik dacht dat ik de enige was’, en dan vinden ze het gewoon fijn

om iets herkenbaars te lezen. Dat je gewoon niet de enige bent en dat je dus daarom

misschien… ja, nouja… het is leuk en en ik kreeg dus ook allemaal berichtjes van volgers

die dan in hun boekhandel lag het dan wel, en dan gingen ze een foto sturen of het zeggen.

Dus ik voel me eigenlijk al weer helemaal inmiddels top

NYD je bent eigenlijk ook een beetje jarig wel. Als je boek verschijnt, voelt het toch ook een

beetje als jarig zijn

TIT ja, maar ik was tuurlijk een paar dagen daarvoor jarig geweest, dus toen dacht ik ook: ja

ik kan ook niet iedereen dwingen nu een soort.. met mij te gaan vieren

ML Zeeeeker wel, zeker wel

TIT ja, nou, ja, het kan wel

ML ik heb nog eventjes één vraag voor je een belangrijke vraag

TIT wat heeft feminisme mij gebracht? jullie!

ML nee iets anders. Hoe heet het grootste meer, o nee, het meer, tussen Peru en Bolivia?

NYD Slimste Mens-vraag

TIT Titicaca!

ML Jaaaaa!

NYD YESSS: Je bent door naar de volgende ronde

ML van De Slimste Mens

NYD dan toch ook nog een vraag: want net viel zijn naam al eventjes. Dick Zijp.

TIT ja

ML hoe heb je die leren kennen?

NYD de écht oplettende luisteraar, die denkt: Dick Zijp… Dick Zijp.. die naam zegt mij wat,

die naam zegt me wat… jaaahaaa, want Dick Zijp was bij ons te gast over humor als

humorwetenschapper

TIT ja

NYD hoe de fack hebben jullie elkaar leren kennen?

TIT nou niet op die… nou niet via… ik was daar niet bij

NYD nee

ML waarbij?

NYD bij die show, die liveshow

TIT bij die show. Maar ik heb het wel gehoord en toen dacht ik wel al: ‘oh, hij zegt wel

interessante dingen’.

ML Blijft een vent hè?

TIT fun fact: hij zegt ook iets in die podcast en dan later, toen we al een tijdje aan het daten

waren, toen ging ik dat feitje wat hij in die podcast zeii, aan hem vertellen. Maar gewoon niet
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wetende dat dat feitje in mijn hoofd door hem was gekomen

ML Dat is leuk. Je ging hem mansplainen

TIT ja, ik ging hem mansplainen, dat was heel leuk. En hoe we elkaar dan hebben leren

kennen, is dat ik een tweet had geplaatst over daten. Iets met eten, iets over dat de cafés

dicht waren. Ja, en er was een soort iets wat viraal ging, wat ik nog steeds niet snap, omdat

dat geen grappige tweet was, want dat was gewoon een tweet waarin ik een feit zei en iets

wat er moest gebeuren. En toen had hij dat gezien en toen had ie me… was hij in mijn DMs

geslide en toen klikte ik op zijn profiel en toen dacht ik: oh, is hij niet die persoon die ooit bij

jullie was, die ik ook toen al wel interessant vond. En toen gingen we DM’en in de Twitter

NYD ja, want hij was toch dan een beetje DAMN, HONEY approved hè

ML absoluut. Hij kreeg de DAMN, HONEY-goedgekeurd-stempel

TIT Ja, dat scheelt dan echt extreem hoor.

ML Dan weet je gewoon dat het goed zit

TIT ja, dan weet je dat het goed zit. Dan hoef je daar niet meer voor na te denken. Ik heb

ook…. Jullie begrijpen ook gewoon dat ik voor de rest geen vragen heb gesteld aan hem.

NYD nee

ML tuurlijk, jij geeft hem gewoon zijn feitjes terug. Dat is het enige wat je doet

TIT ja. Ik wil ook nog even in deze podcast zeggen: het is negen uur ofzo. Ik lig in bed en

eigenlijk heb ik deze hele avond niks anders gedaan dan een beetje een soort van series

gekeken in bed. En ik kon de hele avond niet wachten tot in bed te gaan liggen en ik dacht:

meer mensen moeten gewoon ook genieten van alleen maar avonden een beetje in bed

leggen

NYD oh, je bent een vrouw naar m'n hart

ML ik identificeer me erg met jou

NYD één van mijn favoriete activiteiten, en heel prettig om dat nog even zo uitgesproken te

hebben. Mensen zijn wel vaak nog van: Hè, ga je al zo vroeg naar bed? JA!

ML Ja

TIT precies

ML En ik lig d'r ook wel eens gewoon om half acht in, SUE ME!

TIT precies. En zoals jullie weten heb ik soms ook wel moeite met de avonden en hoe je dat

dan invult en of je wel genoeg leeft. En toen dacht ik, ja, ik heb best wel veel van dit soort

avonden en toen dacht ik: wat zit ik eigenlijk moeilijk te doen? Dit is echt een prima

besteding van je avond

NYD ja! En weet je wat het ook is, Stephanie Louwrier, die was bij ons de gast bij Lowlands,

over alcohol, en toen zei ze zoiets van: als je stopt met alcohol drinken, voor haar was dan

van: ik verlies de avond, maar ik heb nu de ochtend. En jij bent ook iemand die in de

ochtend zo heel actief en in je diary schrijven enzo en een soort ritueel of een soort… fijne
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ochtend, en dat is eigenlijk zo raar, dat dat dan misschien een beetje…

ML nou, in ieder geval niet genoeg gewaardeerd wordt

NYD ja het is zeg maar ‘cool’ als je ‘s avonds dingen doet

ML naar de kloten gaat

NYD ja. Terwijl het is ook heel cool, als je ‘s ochtends lekker..

TIT *lacht* jullie zijn ook zulke nerds

NYD ja

TIT love it

ML het is ook zo. Het is ook heel cooool, lieve luisteraars, als je gewoon de ochtend neemt

NYD ja of als je geen van beiden neemt en gewoon je leven leeft en af toe lekker vroeg naar

bed gaat

ML alles is prima

TIT heerlijk. Ja, nee, ik wist dat jullie dit zouden approven.

NYD zeker

TIT het was gewoon precies wat jullie zeggen. Dit is echt perfect

ML Nou, ik vind dit anders de perfecte afsluiter van deze inbelaflevering. Wat een ride!

NYD wat een mooie avond

ML ja. Ben helemaal.. Kan helemaal niet slapen zo!

NYD zullen we ‘m dan gewoon afsluiten nu met Titia nog aan de lijn?

ML Ja, nou, laten we maar doen dan

NYD dit was aflevering 100!!

ML god, het is zo ver. Nou, deel A, want er komt nog een deel B

NYD er komt een deel B.

TIT O, wauw

NYD Wat gaan we doen in deel b?

ML we gaan praten met Cato en met Daniël en elkaar over wat feminisme ons gebracht

heeft, misschien individueel, maar ook in onze relaties. Dat soort.. onzin…nee haha

NYD veel dank aan Line, Micha, Didi, Manon, Jasper, Marlies, Shaniek, Julia, ja…

aangespoord door vriendin Anne? ik heb de naam niet goed verstaan, Sanne, Valerie,

Karlien, Rosa, Hannah, Pleunie, Haarlem! De Podcastclub uit Haarlem, Marinda, en heel

veel dank aan jou Titia. Voor alle telefoontjes en de mooie verhalen

TIT Jullie bedankt voor het feminisme

*gelach*

NYD Graag gedaan! Graag gedaan, dat feminisme

ML Dankjewel Daniël van de Poppe, dat dit toch maar weer allemaal klaarstond en werkte.

Dankjewel Liesbeth Smit voor de website en dankjewel Lucas de Gier voor de jingles

ennuh.. ja…
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NYD Naar bed, naar bed, zei Duimelot

ML eerst nog wat eten?

NYD of niet

ML zelf weten

NYD doeiiiiiii

ML daahaag

TIT Doei!

*voiceberichtje van luisteraar*

Ik had maandag geprobeerd jullie te bellen, maar ja, het was natuurlijk erg druk, want jullie

zijn popular. Maar ik dacht, ik heb toch even een kort berichtje, dus ik doe het dan even zo.

Kijk, wat heeft feminisme mij gebracht? Ik krijg er best wel een beetje een soort van druk

toen ik het hoorde.. Ik dacht nou moet ik iets heel cools, iets heel stoers, iets heel

feministisch zeggen, maar toen dacht ik: nee! Daar heb ik gewoon even schijt aan. Want wat

het feminisme mij heeft geleerd, is gewoon schijt hebben.
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