
 

TRANSCRIPT STEM, HONEY #1 - Ploumen over feminisme  

 

ML = Marie Lotte Hagen 

NY = Nydia van Voorthuizen 

LP = Lilianne Ploumen 

 

NY: Hallo politieke party-animals en andere geïnteresseerden, welkom bij STEM, 

HONEY! 

 

*Intro tune* 

 

ML: Een speciale bonusserie die we maken om jou in de richting van het stemhokje 

te duwen.  

NY: En hopelijk geven we ook net ff dat ene inzicht waardoor jij weet: die wordt het 

 

ML: offf: die wordt het niet?  

 

NY: Mijn naam is Nydia 

ML: En ik ben Marie Lotte: 

NY: en in deze 6 delige serie spreken we 6 lijsttrekkers over all things feminisme 

ML: ofja: all things… over een heel klein beetje things rondom feminisme want per 

persoon hebben we ongeveer een kwartier 

NY: even op een rijtje wie we gaan spreken 

ML: ploemen, van de *PVDA; Ouwehand van de Pvdd, Kaag van D66, Dassen van 

Volt, Simons van Bij1 en Klaver van GroenLinks. En de ChristenUnie heeft nog een 
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mailtje van ons in hun drukke party mailbox zitten dus het zou kunnen dat zij zich 

ook nog bij dit rijtje voegen, dat merken jullie - en wij, vanzelf wel 

NY: ja en wellicht ook interessant om te weten: van de VVd hoorden we dat Rutte te 

druk was om mee te doen en zowel de SP als het CDA hebben nooit op ons 

gereageerd 

ML: Rutte had overigens wél tijd om een uurtje verbaal te ravotten in de podcast van 

Jort Kelder, een van zijn beste vrinden; maar een kwartiertje feminisme, dat werd 

hem niet.  

NY: en zo bewandelen we allemaal ons eigen pad in het labyrint des keuzes wat we 

ook wel het leven noemen... 

ML: maar laten we niet te veel woorden vuil maken aan de niet-komers en beginnen 

met gast nummer 1: het is de lijsttrekker van de pvda; Lilianne Ploumen. 

NY: zin inn 

 

*TUNE. Je hoort muziek, een fluitje en Marie Lotte en Nydia zingen: STEMMMM, 

HONEY* 

 

NY: bij ons in de digitale studio vandaag aangeschoven is de lijsttrekker van de pvda 

Lilianne Ploumen: welkom 

 

LP: Jaa goeiemorgen, fijn om er te zijn. 

ML en NY door elkaar: welkom, ja hallo hallo, geweldig dat je er bent 

ML: we duiken er maar meteen in, want zo zijn we. First things first: ben je een 

feminist? 
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LP: Jaa!  

NY: zegt we met enige verontwaardiging, van hoe durf je het te vragen 

ML: waarom wordt deze vraag gesteld 

LP: nou ik krijg die vraag best wel vaak, we zijn ook mensen die zijn al verbaassd als 

je ja zegt, maarja welk ander antwoord zou ik moeten geven. Ik hoorde laatst ook, 

zei een journalist: ‘ ze is “zelfverklaard feminist”’  

NY: Ja dat zag ik! Heel raar 

LP Maar, heb ik dan anderen nodig om te zeggen dat ik dat ben, dus misschien 

zouden jullie dat kunnen bevestigen? 

NY: Ja absoluut 

LP: lacht 

ML: wij vinden je, ja, we hebben gisteren ook nog je boek weer uitgelezen en ik kan 

alleen maar beamen dat je een feminist bent 

NY: ja het hele boek ademt feminisme 

LP: Dankje 

NY: en wat is dan voor jou.. Wat betekent feminisme voor je?  

LP: Nou een feminist is voor mij ehm, kijk ik kijk altijd met de ogen naar wat er 

gebeurt, en wat mensen zeggen, en hoe dingen geregeld zijn, ehm, vanuit de blik 

van vrouwen, dus ik ga ervan uit ehm, ik stel eigenlijk altijd hoe het gaat ter 

discussie, want het gaat niet vanzelf goed voor vrouwen. Dus als er bepaald beleid 

gemaakt wordt denk ik altijd hmm hoe pakt dat uit voor drouwen, dus als er.. Er is 

dus enorme ongelijkheid in de wereld, ook tussen mannen en vrouwen, en je, ja, dat 

kun je niet alleen maar oplossen aan de keukentafel met elkaar, daarvoor is veel 

meer nodig, en voor mij is dat wel feminisme, steeds zeggen, te kijken, is er 

ongelijkheid en wat kan ik doen om eraan bij te dragen om dat op te lossen. 
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NY: en wat heeft feminisme jou zelf persoonlijk gebracht?  

LP: heel veel, het heeft mij geholpen om de wereld beter te begrijpen. En kijk ik 

geloof in de kracht van sociale bewegingen, en de vrouw beweging is wereldwijd ja 

een van de meest succesvolle sociale bewegingen, ja, niet alleen van de laatste 

jaren maar nou ja denk aan het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld, denk aan de strijd 

om zelfbeschikking over je lichaam, en eh als uh, weetje het is natuurlijk strijd, het is 

niet altijd even … het het schiet soms gewoon niet op en dan voel ik me enorm 

bemoedigd altijd als ik zie wat al bereikt is. Dus het is voor mij ook een hele grote 

wereldwijde beweging waar ik me thuis voel en waarvan ik ook weet dat anderen 

zich gesteund voelen door ons he, 

ML: Ja  

LP: net als toen ik bij MAMACASH werkte, waar wij financiele steun aan 

vrouwengroepen, lesbische groepen, in nou ja noem maar, uganda, die het natuurlijk 

ontzettend lastig hebben. En zij schreven dan terug ja bedankt voor de financiële 

bijdrage maar dat we weten dat jullie ja eh er zijn voor ons dus ook die morele steun 

is ontzettend belangrijk 

 

ML: Ja, enne in als we het over nederland hebben, is feminisme nog nodig in 

nederland? 

LP: Zeker; want er is best .. kijk we hebben heel veel bereikt en nederland is voor 

vrouwen echt wel een fijn land om te wonen, zeker als je het vergelijkt met uganda 

bijvoorbeeld of peru. Maar tegelijkertijd is er ook best nog echt wel veel om te doen, 

dus gelijk loon voor mannen en vrouwen voor gelijk werk. Mensen hebben toch, hé 

we hebben allemaal vooroordelen nog allemaal in ons hoofd, die gaan niet vanzelf 
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weg. Dat moeten we met elkaar benoemen en bespreken.En eh ik vind het juist heel 

goed om te zien dat er nieuwe generatie feministen weer op staat en de kwesties 

van nu aanpakt en zich uitspreekt. 

 

NY: En wat zie je dan als de grootste kwesties die rondom feminisme nu nog spelen 

waar echt iets aan gedaan moet worden?  

LP: Ja kijk ik heb me de afgelopen jaren heel erg druk gemaakt over dat vrouwen 

nog steeds niet hetzelfde salaris voor hetzelfde werk in hetzelfde aantal uur krijgen 

dan mannen. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in de hele Europese Unie, en 

eigenlijk mag het niet bij wet, want we hebben de wet Gelijke behandeling al 

decennia maar het lukt ons maar niet om die loonkloof te dichten. En ehm ja op 

jaarbasis, Women inc. heeft uitgerekend dat dat vrouwen gemiddeld op jaarbasis 3 

ton euro kost, dat is natuurlijk een waanzinnig bedrag. Dus ik heb een wet gemaakt, 

heb hem een beetje gepikt van een voorbeeld uit IJsland, om aan dat onrecht een 

einde te maken. Die wordt nu behandeld in de tweede kamer en ik denk dat eh het is 

belangrijk natuurlijk ol die loonkloof te dichten maar ook omdat het werkgevers en 

werknemers, mensen die op personeel afdelingen gaat helpen na te denken: hoe 

komt het nou dat we toch nog steeds allerlei beelden hebben bij vrouwen die maken 

dat we ze slechter belonen. En ik denk dat die twee dingen heel erg belangrijk zijn, 

en nou ja, we hebben natuurlijk een hele lijst, een hele lijst van voornemens ook en 

plannen in ons verkiezingsprogramma. Maar bijvoorbeeld seksueel geweld, seksuele 

intimidatie strafbaar maken, ja eigenlijk had ik toch gehoopt dat we in 2021 dat niet 

meer, ja daar niet meer ons zo voor zouden moeten inzetten maar dat is wel zo, en 

dus dan doen we dat ook. 
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NY: En dus zoals seksueel geweld ook dat is dan een concreet plan, om meer ook, 

want het is natuurlijk al strafbaar , hoe zouden jullie…  

LP: Ja met name seksuele intimidatie moet eh wat ons betreft ehm in het wetboek 

van strafrecht worden opgenomen, zodat je effectiever en beter kunt straffen. Dit 

geldt ook voor online intimidatie, en, want dat zijn nieuwe vormen van intimidatie 

waar we wel ook echt eh online intimidatie kennen we natuurlijk nog geen 100 jaar 

 

LP Maar neemt wel énorm toe en daar moet je echt iets aan gaan doen.  

 

NY & ML: Ja 

 

ML: En ehm op welke manier ging jouw partij eerder de femimist in? *lacht* 

LP: Nou ik dacht ik moet echt gewoon eerlijk in onze geschiedenis duiken maar ik 

kon eerlijk gezecht, ik kon gewoon niks vinden 

NY: hélemaal niks? 

LP: nee nou ja we hebben Corry Tendeloo, in de 50er jaren, weetjewel, die pal stond 

voor de handelingsbekwaamheid van vrouwen, die zei vrouwen mogen, getrouwde 

vrouwen mogen niet meer ontslagen worden als ze in het huwelijk treden. We 

hebben samen met andere partijen gestreden voor het recht voor abortus in 

nederland. We hebben sinds mensen heugenis evenveel mannen als vrouwen op 

onze kieslijsten staan. Dus ik, ja, ik kon gewoon niks vinden. 

ML: En misschien dat het dan wel dingen zijn zoals blinde vlekken ofzo, dat je het 

niet doorhebt dat dat iets is dat de feminist zou kunnen maar je kan niks concreets 

noemen. 
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ML: Nee kijk we hebben natuurlijk de, we hebben niet voor niks ehh in de pvda de 

rooie vrouwen gehad. Ehh en die zijn, die zijn er weer, maar toen zij ontstonden dat 

is natuurlijk wel, k bedoel we spreken over de vorige eeuw, maar dat had natuurlijk 

wel een reden, en dat was omdat vrouwen zich onvoldoende gehoord wisten in die 

partij van de arbeid, dus in de jaren 60 en 70 is er een hele sterke vrouw beweging 

niet alleen in nederland maar ook in die partij vd arbeid opgestaan en dat had 

natuurlijk toen wel te maken met blinde vlekken en missers ondanks nou ja corry 

tendeloo en anderen die zich al lang inzetten voor vrouwenzaken. Dus ehm er was 

wel een reden dat al die vrouwen, rooie vrouwen dachten van er moet wel iets 

gebeuren in die partij. Maar ja dat heeft natuurlijk wel ehm ja de pvda voelt zich wel 

onderdeel van die grote sociale vrouwenbeweging, zo'n grote vrouwenbeweging. 

ML: Ja, en dan hebben we het nu vooral over man-vrouw, maar we kijken natuurlijk 

nu binnen het feminisme ook naar andere intersecties. En we hebben natuurlijk in 

nederland heel lang gehad, en nog steeds is het voor een groot deel zo, dat witte 

mannen beslissingen maken voor heel het land. En dat bestaat niet alleen uit witte 

mannen; en dan voornamelijk cis-hetero mannen. Hoe zorgt de PVda ervoor dat niet 

alleen die stem gehoord wordt maar dat andere stemmen ook meegenomen worden 

in het maken van beslissingen? 

LP: Ja wij zijn een brede volkspartij en dus willen we dat iedereen zich thuis voelt bij 

ons. Maar dat is natuurlijk niet genoeg, ehhh we moeten dat ook laten zien in 

inderdaad de mensen die namens ons in de tweede kamer zitten, in de eerste 

kamer, in gemeenteraden, en he we hebben van oudsher hebben we lijsten die 

divers zijn; man, vrouw, mensen met verschillende achtergronden. Dat hebben we 

nu ook weer, voor deze verkiezingen. Deze verkiezingen zijn er ook heel veel jonge 

mensen op de lijst: en met jong bedoel ik niet 39 maar, eh 22,. Omdat we ook vinden 

7 



 

dat jonge mensen hun stem en de manier w<aaitiek worden. Net zo goed als 

mensen wiens ouders of grootouders wortels hebben in een ander land als 

nederland. Dus we vinden het echt belangrijk dat onze kieslijst, dat dat echt een 

spiegel is van nederland, en dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Het is te 

gemakkelijk om te zeggen van jonge mensen moeten maar de kwesties van jonge 

mensen agenderen, en vrouwen moeten maar de kwesties van vrouwen agenderen. 

Dat moeten we natuurlijk allemaal doen. Maar ik vind het wel belangrijk om die 

verschillende achtergronden en perspectieven, ja als vanzelfsprekend te horen, ja 

tijdens onze vergaderingen en als we onze standpunten bepalen.  

ML: Ja 

 

*sponsor tune*  

 

NY We komen even tussendoor om onze sponsor in the sunshine te zetten 

ML Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte 

NY En om iets specifieker te zijn: het boek - Waarom je niet zomaar moet stemmen 

waar je ouders op stemmen geschreven door Titia Hoogendoorn in samenwerking 

met Nienke Schuitemaker 

ML Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek 

NY wat verdomde handig is als je gaat stemmen, wat jij dus gaat doen ergens om en 

nabij 17 maart 

ML Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek  niet hilaaaaarisch heeft gemaakt 

NY die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door 

een boek over notabene De Politiek 

ML  Voor maar 8,99 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders 
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op stemmen - da’s geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in 

elkaar steekt zonder in slaap te vallen 

NY Hup naar libris.nl dus waar je Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je 

ouders op stemmen kunt bestellen bij je lokale boekhandel 

ML Hahahahha, o sorry, was even verloren geraakt in Titia’s boek 

 

*sponsor tune* 

 

NY: nou nu hebben we natuurlijk ook nog andere lijsttrekkers die gaan aanschuiven 

en die gaan ook allemaal een vurig pleidooi geven om op ze te stemmen. 

LP: De één zal het moeilijker hebben dan de ander 

NY: Dat denk ik ook  

LP *lacht* 

NY: Maar waarom zou elke feminist nou juist op de PvdA moeten stemmen? 

LP: Nou elke feminist moet op de PvdA stemmen omdat wij voor radicaal gelijke 

kansen staan en ook plannen hebben om daar waar dat niet goed zit nu nog, ook in 

nederland, om dat op te lossen. Ik noemde al die wet gelijke beloning,; maar het 

gaat bijvoorbeeld ook over hoe zorg je dat mensen de zorg voor hun gezin en het 

werk goed kunnen combineren. Dus we vinden dat beide ouders 3 maanden 

partnerverlof moeten hebben, we hebben afgelopen jaren hard gestreden voor het 

behoud van het recht op abortus en zorgen dat vrouwen ook gewoon naar de kliniek 

kunnen lopen zonder dat ze geïntimideerd worden, de 5 dagen beden, verplichte 

bedenktermijn moet eraf. Kijk, het zit m in concrete plannen, en die kan iedereen in 

het programma lezen, ik vertelde er al een aantal van. Maar het zit hem ook in wel 

ja, in, Ja politiek is ook wel activisme. Het is ook gewoon steeds alert zijn, en zorgen 
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als er ergens iets niet goed gaat of als we denken dat er blinde vlekken zijn, bij 

onszelf of bij anderen, gewoon meteen actie ondernemen. En zelf goed, jullie 

hadden het ook al over een boek, zelf vind ik het heel, ja , we hebben succes, we 

kunnen iets bereiken, als we in de politiek en maatschappelijke bewegingen, als we 

dat echt samen doen. Dus ik heb ook echt bondgenoten nodig om in de kamer ook 

nou ja, vol overtuiging met al die mensen achter me te kunnen zeggen van dit moet 

anders. 

 

NY: En vind je die bondgenoten qua feminisme dan ook in andere partijen? 

LP: Ja der zijn zeker de progressieve partijen, daar strijden we vaak samen voor. 

Kijk ehm D66 zat nu in een coalitie dus eh ja die moeten op een aantal voorstellen 

vonden zelf, moesten ze tegen stemmen. Maar met GroenLinks, met de SP, hebben 

we ook echt wel nou ja, pal gestaan voor vrouwenrechten. Dat moet wel want er zijn 

ook echt conservatieve krachten in de tweede kamer, noem maar de rechtse 

partijen, nou de SGP. Kijk die hebben maar een paar zetels maar die maken 

ontzettend veel herrie dus die moeten we echt blijven overstemmen. 

NY: Ja, veel herrie terug maken 

ML: Ja samen een front vormen 

LP: Zo is het 

 

ML Dankjewel! Dan hebben we nu nog een paar keuzevragen, ehh en dan mag je 

antwoord geven en dan een korte toelichting op het antwoord 

 

LP: Oke, ja 
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ML: en dan is de eerste keuze vraag is:  

 

Liever inzetten op mannen en vrouwen beide full-time werken, of mannen en 

vrouwen beiden parttime werken 

 

LP:  Ik vind dat mannen en vrouwen dat zelf moeten kunnen weten, en zelf hun 

vrijheid moeten kunnen kiezen. En dus moet je er voor zorgen dat alle kinderen naar 

een voorschool kunnen vanaf hun 0de jaar, die betaald wordt door de overheid. 

Zodat ieder, mensen met elkaar de keuze kunnen maken die bij hun past. 

 

NY:Nou dan hebben we deze, hij is net al voorbij gekomen maar toch 

 

Geboorteverlof gelijktrekken voor alle ouders?  

 

LP: JA!  

 

ML: Duidelijk 

 

NY: Ja dat is duidelijk haha. Of nou misschien kun je een kleine toelichting geven 

waarom dat voor jullie een belangrijk punt is? 

 

LP: Nou dat is belangrijk want, kijk, eh ouder zijn doe je samen, als je een relatie 

hebt. Ook in die eerste maanden is het natuurlijk heel erg belangrijk en leuk. Ik heb 

zelf kinderen en het is ontzettend leuk om dat met elkaar te doen, en eh ja samen 

zegmar je gezin vorm te geven. En ik vind dat zowel vrouwen als mannen daar recht 
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op moeten hebben. En dan zijn er natuurlijk allerlei praktische redenen, dat het 

handig is als je een klein babytje hebt dat iemand ff kan helpen, maar het gaat er 

ook om, weetje je hebt het samen en ja daar heb je rest van je leven plezier van als 

je dat samen aan het begin een fijne start kunt maken. 

 

ML: Volgende. 5 dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee? 

 

LP: Ja dat moeten we afschaffen en dat kan ook afgeschaft worden. De 

abortuswetgeving is geëvolueerd en die onderzoekers zeggen eigenlijk heeft dat 

geen toegevoegde waarde. Vrouwen weten zelf heus wel hoeveel tijd ze nodig 

hebben, dat kan voor de een misschien 8 dagen zijn en voor de ander 2 dagen, dat 

kunnen vrouwen heus zelf wel dat hoef je ze echt niet op te leggen. 

 

NY: Dan, het boerkaverbod de deur uit, ja of nee? 

 

LP: Wat mij betreft, ik vind het heel erg belangrijk dat we elkaar in de ogen kunnen 

kijken, in de bieb, op school, in de bus. En daar is dat verbod ook voor, het gaat 

erom dat we elkaar op publieke plekken aan kunnen kijken, dat we elkaars gezicht 

zien. Mensen kunnen zien bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar wie je bent. En voor 

de rest, kijk ik zal het recht van vrouwen om een hijab of een boerka dragen best 

willen verdedigen maar ik vind het zelf een vreselijk ding.  

 

ML: Dus eigenlijk zeg je vanuit de PvdA vinden wij dat het boerkaverbod moet blijven 
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LP: Nou ik vind het belangrijk dat we elkaar in de bieb en op school, dat we elkaars 

gezicht kunt zien. En voor de rest kan iedereen zijn eigen keuze maken.  

 

ML: Maar daar wil ik wel graag nog even l wat over zeggen. Want nu leven we in een 

corona tijd waar iedereen een mondkapje op heeft, als je er nog een zonnebril bij 

doet en het sneeuwt en je doet een muts op, dan is er ook niks dan, en niemand 

klaagt daarover. 

 

LP: Ik wéét het.. Ik had daar gisteren ook een gesprek over, en toen bespraken we 

dit natuurlijk ook ,en nou ja we vinden het allemaal, tenminste ik vind het heel 

ongemakkelijk, dat mondkapje, en een luts. Ja en ik loop gewoon mensen die ik ken 

hartstikke voorbij dus ja ik hoop dat we daar echt heel snel vanaf kunnen.  

 

NY: Maar goed ja het wordt dus, nu vinden we het eigenlijk allemaal oke dat het zo 

is bij heel veel mensen. 

 

LP:Nou oke, we vinden het … 

 

NY: Ja maar het is zelfs verplicht natuurlijk dat mondkapje, dus in combinatie met 

een zonnebril kom je al heel snel bij een flink bedekt gezicht. 

 

LP: Nou ik vind het echt een noodmaatregel; ik hoop dat we er echt heel snel vanaf 

kunnen en dat we elkaar gewoon weer helemaal kunnen zien en elkaars 

gezichtsuitdrukking.  
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NY: Oke, ja.  

 

ML: Dan, nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee? 

 

LP: Ja, want mensen die racisme ervaren eh die eh voelen zich niet altijd gezien en 

gehoord, nou ja we hebben de black lives matter demonstraties dit jaar gehad, en 

die komen niet uit het niets. Dat racismeprobleem is er al langer, en het is wel goed 

dat er nu meer over gesproken wordt. En wij vinden bijvoorbeeld ook dat de 

bestrijding van racisme en discriminatie een taak moet worden van de minister 

president, Een chefsache om het zo maar te zeggen. Omdat eh het is, het zit overal, 

jongeren toen we nog uit konden gaan worden geweigerd bij discotheken, als je 

solliciteert kom je met bepaalde achternamen soms niet aan de bak. Het zijn hele 

dagelijkse gewone dingen die we nooit gewoon mogen gaan vinden. Dus ik vind echt 

dat we daar tegen op moeten staan.  

 

NY: En dan hebben we de laatste: 

 

Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen, of liever de 

verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen? 

 

LP: Kijk het aardigste antwoord is natuurlijk zeggen laten we het bij elkaar 

neerleggen, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat we dan, het gaat niet vanzelf 

komt het goed. En dat hebben we de afgelopen decennia gezien, wet gelijke 

behandeling is er gekomen omdat er ongelijke behandeling was. En zelfs nu nog 

krijgen dus vrouwen inderdaad niet hetzelfde salaris als mannen voor hetzelfde 
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werk. Dus we hebben gewoon regelgeving nodig ook als het gaat over bijvoorbeeld 

vrouwen aan de top of meer diversiteit aan de top. Het komt niet vanzelf goed, en 

dus moeten, ja, hebben we allemaal een steuntje in de rug nodig met wetten en 

regelgeving. 

 

NY: nou duidelijk 

 

ML: Duidelijk, ja, dit was hem alweer. 

 

NY: Ja 

LP: Okee 

NY: Ja, Hartstikke bedankt dat je wilde aanschuiven 

ML: Heel erg bedankt, erg leuk 

LP: Ja heel erg leuk om er te zijn, heel veel, nou ja veel plezier en succes met de 

podcast.  Kijk deze verkiezingstijd heb ik iets minder tijd om eh, te luisteren maar ik 

blijf gewoon een trouw luisteraar en als ik een verloren kwartiertje heb dan tune ik 

gauw in 

ML: YESS 

NY: Dat is erg leuk om te horen 

ML: Ohh heel leuk. 

NY: Dankjewel en heel veel succes natuurlijk de komende periode  

LP: Dankjewel! 

 

NY en ML: Doeeggg 
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*Outro tune* 

ML: Dit was ‘m weer  

NYD: leuk en thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker, you know who 

you are…  

NYD:Bedankt Daniël vd Poppe voor al het editoverwerk, Lucas de Gier voor de 

muziek en Liesbeth Smith voor onze website, damnhoney.nl.  

ML:En bedankt @internetpresident het is een schande dat jij ons werk moet doen, 

het patent op 'stemhoney', dat blijft natuurlijk helemaal van jou.  

NYD (fluisterend): Vergeet niet te stemmen… 

ML: STEMMEN  

NYD: Stemmennnnn Stem stem stem…. 
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