
TRANSCRIPT Pride, piemelhaarbanden en hypocriete boeren (afl. 98b)

Met eeuwige dank aan Djuna, Marloes en Sjoera én veel dank aan de software van

AmberScript.com

ML Schatten, wat heerlijk dat jullie zijn blijven hangen of vanuit het niets - compleet koud -

zijn ingetuned. Daar zijn we in ieder geval weer, welkom bij het vervolg DAMN HONEYYYY

START INTRO TUNE

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

ML Mijn naam is Marie Lotte

NYD En ik ben nog steeds Nydia

ML Ja, dat klopt en dit is aflevering 98B, dit is hét deel van de aflevering waarin we

bespreken wat er afgelopen week voor shit langs kwam en waar we juist blij van werden. In

deel A hebben we het met Aafke Romeijn gehad over haar boek ‘Ga gewoon van leuks

doen’, daarin schrijft over haar ervaring over depressie. Daarover zijn we met haar in

gesprek gegaan. En deze aflevering loopt waarschijnlijk weer uit in de Grote Pessimisten

Show, want het was weer eens helemaaaaaaal niet moeilijk om DAMN HONEY NO’s te

vinden.

NYD Misschien is dat gewoon de betere titel, want deel B dat klinkt niet lekker, dat is gedoe,

misschien moeten we het gewoon Damn honey, de Grote Pessimisten Show noemen

ML Elke twee weken krijg je De Grote Pessimisten Show. Heel leuk idee.. *sarcastisch*

NYD Hoe het ook zij, laten we de ellende even compenseren en beginnen met maar liefst

TWEE hele leuke berichten

De eerste:

Dag meiden,

Alweer een tijdje geleden zat ik (tijdens lockdowns) in een puzzel-fase. De ene na de andere

unit van 1000 stukjes legde ik samen met mijn vriend. Vaak met ondertussen jullie fijne

podcast op. Van mijn vriend kreeg ik toen deze puzzel, leuk he! Ik wilde het even delen.

Keep up the good work!
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Liefs, Kim

NYD En toen klikte ik daar toch een foto aan waar ik blij van werd, ik ging gelijk ook jou zo

appen van: Kijk, hoe leuk! Het is namelijk een foto van Kim, neem ik aan, waarop ze dus een

puzzeldoos vasthoudt waarop heel groot een foto van ons te zien is. En dan staat er ik kan

het prima zelf, Dam Honey puzzel, 100 procent mansplaining-vrij.

ML Nou, 500 puzzelstukjes, da’s toch best wel veel. Ik dacht eigenlijk dat puzzels alleen,

maar, 200 of zo maar 500. Lekker gewerkt, lekkere unit gemaakt echt heel erg leuk!

NYD Ik wil ook die puzzel, nou ja, ik hoef niet mijn eigen hoofd te puzzelen, maar een soort

zelf weten gezellige damn honey puzzel, hartstikke leuk.

ML Dus dat was enig en dan is er nog een ander leuk bericht. En dat bericht kregen we niet

in de mail, maar dat krijgen we via, wat is het snailmail, live post.

NYD Snail mail? Heet dat zo? Geen flauw idee

ML Ja, dat heet toch zo als je gewoon een brief op de post doet, heet dat zo.. Anyway, we

kregen een kaart van een anonieme luisteraar en die lag hier te wachten op ons. Het was

een pakket. Ja, het was een pakket met een kaart. Sorry ik dacht alleen aan de kaart en dat

pakket met die kaart lag hier op ons te wachten in de dag en nacht studio. En nou, dat was

dus van een anonieme luisteraar en het was zo leuk. We openden de kaart. Daarop stond:

Lieve Marie Lotte en Nydia, twee flesjes uit mijn koelkast en een envelopje om thuis en

ergens op de zomer te kunnen proosten. Proosten mag, weggeven ook.Gefeliciteerd met en

bedankt voor bijna 100 afleveringen Damn Honey en veel meer. Groeten uit West.

NYD Van een anonieme, lieve schat. Ja ik moest bijna huilen. Maar het was ook nog die

twee flesjes dat waren dus twee flesjes Chinotto heb ik geleerd dat ik het zo uit moet

spreken. Dat is ons lievelingsdrankje, wat we dus niet meer kunnen kopen

ML En waarover we één keer hebben we gepraat in de bonusaflevering, dus deze anonieme

luisteraar is waarschijnlijk wel een bonusbal en en en dat zat er gewoon in. Kijk, wij kunnen

die niet meer kopen in de in de Albert Heijn, waar we het altijd kochten dus dit is wel gewoon

heel leuk en en een envelopje met geld en ja, van Anoniempje en anoniempje had dus bijna

eerder door dan ik dat onze 100e aflevering d'raan zit te komen.

NYD Ja, dit is alleen 98.

ML I know, maar ik heb daar gewoon helemaal niet bij stilgestaan is

NYD Ja, it is happening

ML Ja het is een hartstikke grote mijlpaal.
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NYD Wauw, maar zo lief, zo leuk, oh, dankjewel en dit is onze manier om je te bedanken,

want we weten niet wie je bent.

ML Nou, en we zijn een beetje jaloers op onze dag en nacht, collega, die je dus wel heeft

gezien.

NYD Die het pakketje heeft aangenomen..

TUNE

ML Nou, dan is het nu wel misschien tijd om ons in de afgrond te storten, Nydia, wat zijn de

Damn Honey No’s van deze week?

NYD Ja, ik heb wel gewoon het hele concept losgelaten dat het er maar één is, dat was

vroeger dat we dat deden en nu we gewoon een aflevering hebben om te praten over de

week, ga ik gewoon meerdere dingen zeggen.

ML Ja, het wordt nu dus, denk ik, een soort recap van de week in plaats van Damn Honey

no en de damn honey yes.

NYD Ik denk het, ik weet het ook niet. Nou één ding, wat ik zag, is dat boodschappen

duurder en duurder worden, net als gas, energie en benzine. En er was dus nu een

marktonderzoek naar buiten gekomen van Gfk en zij houden dus de prijzen van

verschillende producten in de supermarkten bij. En dan nemen ze soort gemiddelden en dan

kwamen ze dus d'r op uit dat je in de supermarkt gemiddeld 18,5 procent meer kwijt bent

aan boodschappen dan 11 maanden geleden.

ML Crazy.

NYD Nou, dat is wel echt niet best, want..

ML Ik zie ook echt screenshots van mensen op Twitter, van hun gas- en energierekening

NYD Nou, maar, dat is het ding, dat staat er dus nog los van hè.

ML Ja, dit zijn boodschappen.

NYD Er is al een probleem met mensen bij wie bijvoorbeeld het energiecontract afloopt

waardoor je opeens honderden euro's meer moet betalen. En dan, dit komt er dus ook nog

bovenop. 18,5 procent, da's echt heel erg veel en er zijn natuurlijk gewoon mensen in

Nederland die al in armoede leven. Maar dit gaat natuurlijk zorgen dat er op een veel grotere

schaal problemen komen en ik lees ook overal dat ook mensen met middeninkomens, heet

dat dan, dat die ook in de problemen raken.

ML Ja, en dat er mensen bewust hun energierekeningen dus een lager maandbedrag

instellen omdat ze niet de maandbedragen kunnen betalen. Maar ja, dan moet je aan het

eind van dit jaar met de afrekeningen, dat het echt honderden euro's gaat kosten. En dan

moet je dan dit dus een beetje zien in, zeg maar, daartegenover staan dan dus dat bedrijven
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ontzettend veel winst maken. Ja, we hebben vorige keer natuurlijk gehad over Shell, maar

het gaat over veel meer bedrijven en ik las er een artikel over op NOS.

NYD Er wordt verdiend aan de crisis, dat is wat er aan de hand is.

ML En dat er dus dat met name grote bedrijven grijpen de inflatie aan als excuus en zijn dus

gewoon niet bang dat de consument zeg maar, niet meer koopt. Want je hebt toch shit nodig

en ze kunnen met minder verkopen meer winst maken. Ja en ik, ja het is gewoon hartstikke

oneerlijk. Dit is volgens mij kapitalisme at work, at its finest.

NYD Ja en je zou daar dus ook weer, dat heb ik vorige keer volgens mij met Shell ook

gezegd, als overheid moet je daar dan toch iets aan kunnen doen, lijkt mij. Bijvoorbeeld met

energiekosten en zo. Ik las dus dat er in Frankrijk een maximumtarief is ingevoerd voor de

energiekosten en België heeft een sociaal tarief ingevoerd voor mensen met een laag

inkomen, dus die betalen dan minder en in Nederland..

ML Ja, hebben mensen een toeslag gekregen, ,toch. Maar studenten moeten dat weer

aanvechten.

NYD Ja, maar het is een eenmalige toeslag geloof ik.

ML Ja, van 800 euro.

NYD Nou ja, in ieder geval de directeur van Nibud, Arjan Vliegenthart. Die meldde dus dat

de levenskosten voor ruim een miljoen mensen onbetaalbaar dreigen te worden. En dan

was het dus al zo dat begin dit jaar de voedselbank al 15 procent meer aanvragen kreeg. En

dan schreef het Parool daarover dat het gaat om veelal ‘gewone’, tussen aanhalingstekens,

werkende mensen met wie het tot een jaar geleden best oké ging, maar die je dus nu niet

meer lukt om het financiële plaatje rond te krijgen.

ML Maar en en hier denk ik ook

NYD Dat is begin dit jaar, hè.

ML Er zit vertraging in die cijfers, natuurlijk. En wanneer stopt het, want je leest elke maand

weer inflatie is nu dit, inflatie is nu dat.

NYD Ja, nou dat was een leuke binnenkomer.

ML Hartstikke leuk, gezellig.

NYD Dan wilde ik het ook even over de Pride hebben, want het was Pride en eigenlijk, ja,

het is een beetje raar als ik hier dan over begin of zo, want jij was er zelf, ik was er niet, ten

eerste. Dus ik heb het allemaal niet kunnen ervaren. Ik heb ook eigenlijk niks gezien, maar jij

was er wel en je voelde je niet helemaal op je gemak, niet helemaal thuis. En dat is iets wat

ik van meer queer mensen terug hoorde. Dus ik dacht: laten we het daarover hebben.

ML Ik vond het nou, kijk, het was een beetje een samenloop van omstandigheden, want in

de afgelopen jaren heb ik altijd een duidelijke plek gehad om naartoe te gaan. Dat was nu
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door redenen even niet zo, maar ik was met Cato eventjes naar de Pride gegaan en we

voelden ons daar zo niet thuis, want eigenlijk was het enige wat ik zag een zee van hetero

mensen met, ja, ik omschrijf altijd de vrouwen met de piemelhaarbanden. Dat is mijn

grootste nachtmerrie, zeg maar ja.

NYD Mensen die gekleed zijn alsof ze een vrijgezellenfeestje…

ML Ja, dat

NYD Lekker gek, ook dit weer tussen veel aanhalingstekens maar ja

ML Ik bedoel doe zo'n haarband op lekker, maar het is meer om maar even een soort.. Er

was een grote meerderheid van dat soort mensen en niet het warme queer bad waar ik

eigenlijk in wilde vallen en die ik eigenlijk ook wel, nou niet verwachtte, want ik weet dat het

een groot feest is.

NYD Dan hebben we het nu ook even specifiek over de Canal Parade..

ML Ja Canal Parade in Amsterdam, want vorig jaar, toen was er de Pride walk omdat er

natuurlijk niet..

NYD Dit jaar ook.

ML Ja, ja, dit jaar ook, daar ben ik niet geweest, vond ik erg jammer. Ik moest kiezen, want

corona. Maar de Pride Walk nu was volgens mij ook meer, zo'n warm bad en vorig jaar was

ik er wel bij en die was ja, daar waren alle, ja, alle queers.

NYD Ja, dat was ook het protest.

ML Ja, maar het lastige vind ik dus ook: ja voor het feestje komen alle cishetero’s wel. Die

komen het kapen. Maar bij zo'n Pride Walk, ik bedoel aan de ene kant vond ik het prettiger

want het is echt een hele fijne sfeer, maar dan zie je d'r daar veel minder van. Want voor het

protest, ja, dat is natuurlijk moeilijk, lastig. En ja, ik weet niet, het was niet een hele. Ik vond

het niet een veilige sfeer of zo. Ik wist niet waar ik heen moest. We zijn ook na een kwartier

eigenlijk weer weggegaan bij de Canal Parade. Ik voelde me heel erg geen onderdeel van

de Pride daardoor. Wat ik niet had verwacht na drie jaar, dus dat vond ik een beetje sad,

gewoon voor mezelf.

NYD Nou, ja, dat is het toch ook

ML Nou heb ik wel eventjes een klein vrolijk nootje d'r doorheen. Op de vrijdagavond had ik

een hele leuke avond, want toen werd bij het mandje werd door de Lesbische Liga een

geweldige Lesbi-avond georganiseerd

NYD Wat is het mandje?

ML Dat mandje is een queer café, dat is eigenlijk een vrouwencafé aan de Zeedijk in

Amsterdam en dat is een hele tijd dicht geweest en die is nu weer open en die werd soort

van Grand geopend met ja, een avond gehost door de Lesbische Liga. Dat deden Vera

5



Simons en Anne Fleur Schipper heel erg goed en dat was ook erg geweldig, omdat daar ook

weer gewoon weer helemaal die sfeer was die ik dus zo zocht. Eigenlijk het warme bad. Dus

de vrijdag heeft veel goed gemaakthoor, maar ik vond het gewoon zo. Ja, ik vond het echt

teleurstellend wel hoe intens het is en hoe niet queer.

NYD Dit is dan toch ook een soort oproep aan de cishetero's van ken je plek of zo op zo'n

evenement.

ML Ja, en weet ook weet ook wat het is, want het is niet alleen een feestje.

NYD En al helemaal niet zo van oeeeeh lekker gek met piemels op m'n hoofd, want seks,

want Canal Parade

ML Ja, dat wordt daarmee geassocieerd. Wel, ja, oké, onderdeel van je identiteit vieren en

daar trots op zijn is natuurlijk ook je seksualiteit vieren.

NYD Maar de vraag is of dat je seksualiteit vieren is, met een piemeldiadeem door de stad

lopen.

ML Nee, maar ik bedoel meer: ik wil de seks, het seksualiteit gedeelte ook niet ontkennen

natuurlijk.

NYD Nee, maar dat vind ik dus eigenlijk twee hele verschillende dingen. Nou, ja, als dat

oprecht jouw ding is, dat dat vind ik echt iets heel anders.

ML Dat is gewoon heel erg denken, Oh de Pride oh, dan doe ik met piemelhaarband op of

dan neem ik mijn piemelballon mee of zo en dan.. vond ik gewoon jammer. Het voelde ook

heel erg van ja, nu kleed je je dan één dag zo, zeg maar, bloot of zo en de rest van het jaar,

want het kan alleen met de pride. Het moet altijd kunnen.

NYD Het voelt niet helemaal lekker.

ML Nee, ik heb  nog niet helemaal onder woorden, behalve dan dat als je niet duidelijk weet

waar je heen gaat en waar je safe space is, dat je je dan niet welkom kan voelen op de Pride

NYD Ja, terwijl je dan zelf queer bent. Dan had ik ook nog een wat zwaarder bericht in deze

categorie over mishandeling. Namelijk, Sofie, mishandeld door uber chauffeur na ritje vanaf

queer feest. Zo kopte het Parool. Het gaat als volgt: een vrouw zegt in de nacht van vrijdag

op zaterdag mishandeld te zijn door een uber chauffeur in het centrum. De vrouw en haar

date vermoeden dat het om een lhbtiq gerelateerd geweld gaat. De politie bevestigt het

incident, maar labelt het nog niet als lhbtiq geweld. Uber heeft een onderzoek ingesteld. Ik

heb ook foto's gezien, die stonden ook bij het artikel. Nou echt veel veel heftige nare

beelden, 5 heftige hechtingen bij de 23-jarige Sofie. En als ik het artikel lees, dan wordt er

dus nog onduidelijk gedaan over wat er nou precies gebeurd is. Hoe dan ook gewoon heel

kut.
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ML Ja, en voor deze situatie specifiek wordt nu ook een protest georganiseerd. Dat is op de

dag dat we dit opnemen, namelijk zometeen, bij het homomonument

NYD Ja, dus daar kan je niet meer heen als je dit nu hoort. Maar dat is een goede plek voor

alle party en de cishets om te komen.

ML Ik ben echt heel benieuwd hoe groot de opkomst straks is en of dat inderdaad eigenlijk

alle bekende queer gezichten zijn, of dat ook de cishets er zijn die denken: ja, dit kan echt

niet. Ben benieuwd.

NYD En overigens ik deed er nu net een beetje warrig over, maar Sofie en haar date. Zij

twijfelen er niet aan dat het geweld met hun geaardheid te maken heeft. Dus dat wil ik dan

toch nog even zeggen.

ML En ik geloof wel dat…, De politie moet afgaan op feiten en misschien zijn daar nu

onduidelijkheden over, maar ik geloof wel dat die sfeer… die voel je aan in de Uber.

NYD Ja, en dat dat zeg maar extra uit de hand kan lopen door haat. Dus dat je…

ML Jegens, ja, precies.

NYD Er is iets gebeurd met, al dan niet, overgeven of ziek worden als ik het zo lees. En het

zou natuurlijk heel goed kunnen dat de chauffeur daardoor boos werd, maar dat dat een

soort van erover heen ging omdat hij zag dat ze elkaar een kus gaven. En dat weet ik niet, ik

ga nu ook speculeren en dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar het is gewoon een

rotbericht. Ook op social media zagen we wel weer mensen die dan zeggen nou: “Ik ben

toch weer uitgescholden ook al was het Pride.”

ML Ja, en ik zag een story van Lotte Rensen die zei: “Ik zat in de Uber tijdens Pride ergens

op weg naar toe en toen zei de chauffeur tegen mij dat het zijn allergrootste wens was om

dan eens met twee lesbische vrouwen een trio te hebben.

NYD Niet een fijne, veilige sfeer.

ML *uitroep* Nou ja, nee, dan voel je je niet fucking veilig!

NYD Nee.

ML *diepe zucht*

NYD Ja, dat is gewoon niet… en dan wil ik het ook nog even hebben over Tim den Besten,

die langs de kant stond. Als ik het goed begreep was hij een van de mensen die dan

aanhaakte bij twee vaste presentatoren.

ML Ja, hij was te gast.

NYD En de Parade wordt altijd gefilmd, en is er commentaar van mensen die langs de kant

staan en die zeggen dan wat over de boten. En hij heeft Sinterklaasje kom maar binnen met

je knecht gezongen. Wat natuurlijk een heel racistisch en naar lied is. Dat is in eerste

instantie verkeerd gekoppeld aan zaken. Dus mensen dachten dat hij dat zong omdat er een
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boot met mensen van kleur langskwam en ze dachten dat hij ook Piet had geroepen. Nou,

dat bleek niet te kloppen. Maar even, als we dat even allemaal weghalen. Ook als we

weghalen dat er, echt bedreigingen, echt nare dingen tegen Tim… Even los daarvan

allemaal: is het natuurlijk gewoon niet oké om dat te zingen.

ML Nee.

NYD En is dat blijkbaar dus ook nog niet iets wat, een soort algemeen bekend is. En dat is

toch sowieso… een no wilde ik zeggen. Ik maak mijn zin heel vaak niet af, sorry. Uhm.

Sowieso dat er dus ook weer drie witte cis-mannen daar staan, langs de kant om dat

commentaar te geven, voelt voor mij ook al, dat ik denk… daar gaat iets mis.

ML Ja, uhm, als ik… ik heb zelf de uitzending van de Pride niet gekeken, maar als ik af

moest gaan over wat mensen daarover hebben gezegd, was het gewoon een ontzettende

witte bedoening van mensen.

NYD *bevestigend* Ja, ja, ja! Op boten ook.

ML Ja, op de boten en ook de presentatoren en wie er in beeld kwamen en… ja ook cis.

NYD Ja, het was nog wel My Gender My Pride, was het thema.

ML I know, ik bedoel zet er mensen neer die trans zijn, die van kleur zijn, en het is ook… je

mist gewoon een hele, een hele community aan mensen met allemaal ervaringen. En ik

weet zeker dat als Tim dit had gezegd en er…, nou ik weet niet zeker of dat gebeurt, maar je

kan dit soort dingen ondervangen als je als organisatie, als mediabedrijf diverser bent, en als

je zorgt dat er mensen van kleur en transmensen en dergelijke er staan.

NYD Gewoon overal bij betrokken zijn.

ML Die kunnen dan ook zeggen: “Wat zeg jij nu?” en dan heb je dat gesprek.

NYD Maar ook los… als zij daar staan dan hoeven zij niet degene te zijn die dat zeggen

want het is ook on the spot enzo. Maar meer een soort van in het algemeen: iedereen

meenemen. En ook met die boten, dan begrijp ik toch weer dat er toch weer boten

meevaren, nou ja, vanuit Sony ofzo. Er zit ook weer heel erg iets kapitalistisch aan, en dat er

dan weer allemaal influencers op staan waarvan iedereen denkt: “hè, ik heb die nog nooit

gehoord over queer-rechten, laat staan dat je zelf queer bent”.

ML Ja, ik had het dan net over de outfits die ze dan aanhebben. Ik vind heel outfits en bloot

zijn en glitterpakjes en weet ik het: I love it. Maar het voelt gewoon zo echt als carnaval voor

die mensen zeg maar. *lacht* Terwijl het is echt iets vieren, en ergens tegen protesteren, en

trots zijn en het is… ja. Nodig dan de mensen uit die ervaringen hebben over wie het gaat in

plaats van, uhm, *sarcastisch vrolijke uitroep* “Ik heb op die boot gestaan heuuh.”, en

achtentachtigduizend likes krijgen. Ik ben gewoon door al die berichten enzo… gewoon echt

een nare bijsmaak van de Pride.
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NYD En voor de mensen die denken: *sarcastisch* “Ik snap niet waarom dat liedje nou niet

kan.” Ik hoop dat mensen dat wel snappen, maar goed. Lees dan alsjeblieft: Sinterklaasje

kom maar binnen zonder knecht. Dat is een boek mede samengesteld door Lulu Helder. Je

kan ook de aflevering luisteren die we een tijd terug met haar maakte. Dat boek komt echt al

uit de jaren tachtig of negentig ofzo. Het is geen nieuwe informatie.

ML En het is gratis!

NYD Het is ook nog eens gratis dat boek. En dan zie je nu ook weer, dat is nog eens boven

op een no. Kijk, dat hij dat zingt: No. Dat vervolgens dan een heel groot deel van Nederland

dat gaat lopen verdedigen: “En wat een onzin.” En dat is er dan weer bovenop een soort

enorme trap na. Het is echt… nou ja.

ML *bevestigend* Ja.

NYD Uhm, oh, ik wilde nog even verwijzen naar een instagrampost over excuses maken van

Chanel Lodik, oftewel @marketingvrouw op Instagram. En ze schrijft bij de post: “Dit is

gericht aan iedereen die excuses zou moeten aanbieden voor wat dan ook.” Dus het is niet

zozeer aan Tim gericht, helemaal niet. Maar daarin staat bijvoorbeeld: erken wat je fout hebt

gedaan, geef aan dat je spijt hebt van hetgeen je hebt gedaan, onderneem actie op de

gedupeerde te compenseren en verwacht geen vergiffenis. Als het komt, mooi

meegenomen. En ik zag net al iemand in de DM. We hadden ‘m net ook even gedeeld in de

story. Die had gezegd: “ik heb net al even excuses aan iemand aangeboden.” En het is…,

het kan moeilijk zijn, excuses aanbieden op een goede manier. Dus dat moeten we

misschien ook meer leren met z’n allen.

ML Ja, en hier is het ook altijd, een soort van, erkennen wat je fout hebt gedaan, maar ook

meer focussen op wat een ander dan te zeggen heeft.

NYD En niet alle aandacht naar je toetrekken.

ML In plaats van… Ja, ik snap ook dat je met al je eigen gevoelens zit, maar het is meer,

misschien kan je dat met iemand anders bespreken. Zo eventjes onderling. *lacht*

NYD Ja.

ML Ik begrijp dat ook heel erg, dat dat moeilijk is. Want je bent ook een mens ofzo, maar het

is meer: trek die aandacht niet naar je toe in die situatie.

NYD Ja, het is allemaal wat. Oké, dan nog iets in het kader van Pride.

ML *spottend* Nog iets?!

NYD Nou ja, we kregen een berichtje doorgestuurd van Yasmin. Zij tipte in onze DM iets

over Life of Yvonne. Want wat ze had gezien bij Life of Yvonne… Dat is een soort juice

channel. Dat is een plek waar dus de hele tijd mensen worden exposed. Het is een soort van

de Privé of Story.
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ML Maar dan online.

NYD Ja, en dan nog harder, en nog minder onderzoek. En daar werd dus de afgelopen

week een soort gehint op dat Rutte homo zou zijn. En… rot op! Houd op met speculeren

over iemands seksualiteit!!

ML Je gaat niet iemand outen.

NYD Je hebt hier helemaal niets te zoeken. Doe dat niet.

ML Het is apart want, ik bedoel… zij exposed ook heel vaak mensen die dan bijvoorbeeld

vreemdgaan enzo en dan… *zucht*

NYD Ja, er was nu ook weer een situatie dat zij Steven Brunswijk, geloof ik…

ML Zou kunnen.

NYD Die had dan weer gezoend met iemand en die werd dan geëxposed. En toen had hij

naar buiten gebracht van: “Dit is gewoon… dit heb ik afgesproken in mijn relatie. Wat

probeer je mij nu te exposen?”

ML Je zit zeg maar… je ziet dat zij gewoon heel erg in een heteronormatief… al die, wat is

het, die strakke regels die eigenlijk basically uit de jaren ’50 komen, dat al die normen dat zij

die heel erg aanhoudt, als je daar overeen gaat of je doet wat anders… Waar bemoei je je

mee?

NYD Maar wat is dat ook een soort jaren ’50, elkaar lopen checken ofzo. Maar ook echt

specifiek dat outen. Echt, oprotten hoor.

ML Het is gewoon niet jouw plaats, het is…

NYD Oké, ja… Uhm, laatste Pride-ding. Er waren dus ook boeren begreep ik, bij de Pride.

ML Ja, er waren boeren.

NYD En die hadden dan dus…

ML *valt in de reden* Roze boerenzakdoeken.

NYD …die ze uitdeelde, en dan was er een bord met “farmers care about the LHBITIQA+

community. Do you care about us?!” Nou, Botte Jellema, eerder genoemd in de categorie…

ML Altijd met de sterke tweets…

NYD …takes on boeren, want zelf boerenzoon en homo, die had hier een draadje over, van

sorry, maar… niet sorry, hij zei niet sorry. Maar meer van…

ML Hallo?

NYD Heb ik ooit enig support gekregen vanuit de boerenhoek? Nee.

ML Kijk, ik bedoel… groei maar op, op het plattenland als homo.

NYD Hij schreef: “Ik ga niet in detail treden over hoe ik het heb ervaren om op het Friese

plattenland op te groeien als jonge homo, maar er zitten mensen voor minder bij een

psycholoog.
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ML Nou, dat lijkt me duidelijk zat.

NYD En ook, ze hadden dan ook nog het lef… ze hadden de “B” in LHBTIQA+ opgeëist

als ‘boer’. Terwijl biseksuele mensen worden al de hele tijd… ‘die bestaan niet’, en ‘dat is

maar een fase’ en… *zucht*

ML Dat was trouwens ook nog een ding met de botenparade. Dat die hele biseksuele boot,

de boot met biseksuele mensen, werd gewoon niet genoemd schijnbaar op TV, in de

uitzending.

NYD Dat die voorbijkwam?

ML Ja

NYD Oké. Nou…

ML Nee, werd gewoon niet genoemd.

NYD *spottend* Nee, want de “B” staat voor boeren.

ML *spottend* Ja, precies.

NYD Oh, ik kan er zo….

ML Nou ja, dat was allemaal alles Pride.

NYD Ja, dan uhm, het laatste dingetje, *spottend* “dingetje”. De rechtbank heeft bepaald dat

antiabortusactivisten in Utrecht onterecht op afstand werden gehouden. Nou, wij hebben het

hier best wel vaak al gehad over abortus en dat er bij abortusklinieken demonstranten zijn

die heel intimiderend zijn. Ik wou zeggen kunnen zijn, maar zijn. Kan ik denk ik wel zeggen.

ML Ja, dat lijkt mij ook.

NYD En in Utrecht had de burgemeester, die had er dus voor gezorgd dat de demonstranten

op een soort laad- en losplek op zeventig meter van de kliniek moesten staan met

onderbouwing dat het een gevaar voor de verkeersveiligheid zou zijn om dichter bij de

kliniek te staan. Ik las dit, en ik dacht nou, sorry hoor en zeg gewoon “oprotten”! Maar dat ligt

natuurlijk weer wat genuanceerder. Gelukkig heb ik me even ietsjes meer ingelezen. Want

het is dus blijkbaar zo dat het recht op betoging, weegt heel zwaar in Nederland. Dat wist ik

op zich wel. En er zijn dus eigenlijk maar drie redenen waar burgemeesters wettelijk op

terug kunnen vallen om een demonstratie te weigeren en dat is: de verkeersveiligheid,

bescherming van de gezondheid en ernstige wanordelijkheden. Dus dit zal ongetwijfeld een

noodgreep zijn geweest om maar te kijken van kan ik ze daar dan wegkrijgen. Maar wat zei

de rechter: “Nou, er is helemaal niet genoeg gevaar om dit te verbieden. Dus die

verkeersveiligheid… het is helemaal niet zo verkeersonveilig.” En er waren dus blijkbaar ook

parkeervakken die niet waren meegenomen, waar ze wel gewoon zouden kunnen staan op

een veilige manier. Dus dat is waarom de rechtbank het heeft afgekeurd.

ML Ja, oké.
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NYD En dan is mijn no, kijk… als de wet dit zegt, dan kun je het de rechtbank moeilijk

kwalijk nemen. En ik las ook dat het voor rechters ook wel een soort, ja… die moeten zich

ook in bepaalde bochten wringen. Ze moeten het doen met wat de wet is.

ML Ja, maar het zou gewoon een wet moeten zijn dat je niet mag demonstreren voor fucking

abortusklinieken. Dat is gewoon iets wat verboden moet worden.

NYD Ja, precies. Dus dat lijkt me dus eigenlijk een goede volgende want het is dus niet zo

dat het nergens zo is. Er zijn plekken in Nederland waar een bufferzone is, maar daar wordt

de wet dus creatief geïnterpreteerd. Zoals bijvoorbeeld in Limburg, is dat het geval. Dus

politici moeten de wet aanpassen. Dat is uiteindelijk wat we nodig hebben. Dus dit is niet zo

zeer: *spottend* “de rechtbank is een stomme stommerd.” want dat is gewoon dus niet zo.

Ja, het is dus al vaak als je uitspraken leest, en hier zijn we wel eens voor op onze vingers

getikt, dat je al heel snel, als iemand die er weinig vanaf weet, denkt van “*gebrabbel*, dat

kan toch niet?!”

ML Maar het licht eigenlijk altijd wat genuanceerd.

TUNE SPONSOR

NYD *zingt* SPONSORTIJD

ML Even aandacht voor onze sponsor: ONSZELF. Of eigenlijk onze THEATERSHOW

NYD Dit najaar trekken we het land in om het feministische woord te verkondigen. Nu NIET

met een podcastshow, maar met een THEATERSHOW. En die show heet Zelf Weten.

ML Verwacht een carrousel met slecht geacteerde sketches, wellicht wat experimentele

dans hier en daar, veel zelfspot, een lach en misschien zelfs een traan.

NYD En het zou kunnen dat we misschien zelfs een heus LIED aan het schrijven zijn op dit

moment

ML Waar gaat die show dan over? Nou… over je raad het al: shit waar je als vrouw mee

moet dealen. Je flappen moeten verbergen, dat seks om de man draait. het vrouwelijk

orgasme als een mystiek, onbegrijpelijk ding en dat het je eigen schuld is als je wordt

nageroepen op straat. ‘Heee meisje, PSSSSSST’

NYD al dat soort hardnekkige mythes trappen we in Zelf Weten genadeloos onderuit

ML Aan de hand van onze eigen ervaringen en inzichten en alles wat we in de loop der jaren

geleerd hebben, proberen we te laten zien HOE ABSURD sommige dingen zijn die we met

zn allen als doodnormaal beschouwen.

NYD Ik kwam dus in ‘t park een honingbal tegen en die vroeg naar onze theatershow en of

ik zenuwachtig was en ik zo’ ja, heel erg’ en zij zei: ‘hè, waarom dan? Want jullie maken toch

al jaren die podcast?’ en ik kan dus niet vaak genoeg benadrukken: het gaat heel anders zijn
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dan de podcast

ML Ja

NYD 't is geen tafel waar we aan gaan zitten, we gaan echt spelen, spelen, acteren met

props en met kostuums en dingen, en we hebben een regisseur. Het is allemaal heel echt en

eng en jij hebt ongetwijfeld een eventuele kotsbak in de coulissen nodig. Zo zo ja, en het is

dus iets totaal iets anders. En als je ons dus niet kent of als je iemand mee wil nemen, die

begint de kotsen bij het woord feminisme, ik noem maar wat, het kan gewoon allemaal, want

we zorgen dus dat het leuk wordt en begrijpen…. D'r is een eventuele kotsbak

ML ook als je ons totaal niet kent, of als je iemand mee wil nemen die begint te kotsen bij het

woord feminisme, kan gewoon allemaal. We zorgen dat het LEUK

NYD Woerden, Nijmegen, Ede, Hoofddorp, Zaandam, Drachten, Nieuwegein, Den Haag,

Utrecht, Steenwijk, Roosendaal,. we gaan het hele land door. En trouwens, je kunt ook

kaarten kopen voor de heuse première in A’dam in de kleine Komedie

ML En in Groningen, Rotterdam, Woerden en Tilburg spelen we met gebaren- en schrijftolk

NYD kijk op damnhoney.nl/theater wanneer we waar te vinden zijn en koop daar je kaartjes

ML Tot dan

NYD of niet

ML zelf weten

NYD geheel toevalligerwijs ook de naam van deze show

Overgangstune, 30:27 - einde

ML De YES. Oké, ik heb er een gevonden, namelijk dit: kiezers in de Amerikaanse staat

Kansas hebben een overgrote meerderheid om het voorstel om het recht op abortus af te

schaffen, verworpen.

NYD Yes, Kansas!

ML YES! Lekker bezig. Kijk, we weten nu inmiddels dat het hooggerechtshof in Amerika de

uitspraak in de beroemde zaak Roe v. Wade, dat het landelijke recht op toegang tot veilige

abortus in de VS verankerde, is teruggedraaid. Wat betekent dat de staten nu zelf mogen

beslissen of ze abortus wel of niet toestaan. Inmiddels is het dus zo dat, op 24 juni was deze

uitspraak, 16 Amerikaanse staten een geheel of gedeeltelijke abortus hebben ingesteld en in

9 staten moet de rechter of de politiek hier nog over oordelen, zoals bijvoorbeeld in Michigan

of in Pennsylvania. Maar in Kansas is er dus nu bepaald door de Kansisianen, de regular

Kansas people…
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NYD Die mochten zelf stemmen?

ML Die mochten zelf stemmen. Want er is een referendum geweest, ik weet niet precies wat

daar de reden achter was… Ze hebben daar een republikeinse meerderheid in het

parlement, maar een democratische gouverneur en ik denk dat sommige staten al een

jarenlang een soort van voorbereid waren, en dat zodra Roe v. Wade overturned was, ze

BAM, dat konden invoeren. En ik denk dat dat in Kansas niet zo was, dus toen hebben

tegenstanders van abortus gedacht, we gaan een referendum invoeren, dan laten we de

mensen stemmen en dan zorgen we er zo voor dat abortus ingevoerd wordt.

NYD Little did they know!

ML Maar wat gebeurde er? De mensen van Kansas willen gewoon dat de toegang tot veilige

abortus legaal blijft. Dus ze hebben met 59% tegen strengere maatregelen gestemd (of

tegen dat abortus illegaal wordt) en 41% stemde vóór, maar dat is best wel een hele grote

meerderheid…

NYD Nou… Hele grote meerderheid…

ML 60 versus 40 is groot, ook in politiek opzicht volgens mij hoor.

NYD Oh dan heb ik helemaal niks gezegd.

ML En er kwam blijkbaar ook een hele grote opkomst en normaliter, komt voor dit soort

dingen niemand. Dus dit lag gevoelig.

NYD Heb je gelezen dat Facebook heeft geholpen om een zeventienjarige…

ML Ja, ik heb het gelezen, ik heb het hier openstaan. Over zeventienjarig meisje dat

zwanger was. Haar moeder heeft haar geholpen om een abortus te ondergaan of

abortuspillen te krijgen en toen heeft Facebook de DM's die zij gestuurd heeft, om die pillen

dus te krijgen, openbaar gemaakt aan de politie en nu zijn ze dus strafbaar. Dus facking kut.

Maar dat is een NO, maar we zijn nu eigenlijk bezig met een YES…

NYD Oh ja, maar ik wilde nu eigenlijk wel, we hadden het de vorige keer over Clue, zo'n app

die dat dan allemaal bijhoudt, die zei van: "Wij gaan dat nooit weggeven." Maar dit was dan

toch weer zoiets dat ik dacht van "hmm…"

ML Ja maar dit is Facebook… Een Amerikaans bedrijf

NYD Ja maar móést Facebook dit?

ML Nee, ze hoefden het niet, of tenminste, ze konden het nog aanvechten. Of tenminste, dat

had gemoeten maar dat hebben ze dus blijkbaar niet gedaan.

NYD Oké… En dat is inderdaad een NO!

ML Dat is nogal een NO.

NYD Nou ja, sluit dan nog even af met met iets leuks.
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ML Nou, ja ik weet niet of ik nog wat leuks heb, want ik vind het namelijk best wel schrijnend.

In Kansas blijft het nu legaal, dat is positief natuurlijk, maar dat betekent dus wel dat

bijvoorbeeld de abortuskliniek in Wichita, dat is een stad in Kansas, nu voor 7,7 miljoen

mensen de dichtstbijzijnde abortusaanbieder is(!). Maarja, het is beter dan dat het nu ook in

Kansas verboden zou zijn. En in november worden in staten als Kentucky en Montana

gestemd over vergelijkbare dingen. Dus ook een referendum. Dus dat ik spannend en ik

hoop eigenlijk - want het wordt dus wel heel erg gezien als een symbolische overwinning. Zo

van: zie je, de doorsnee Amerikaan is gewoon vóór de veilige toegang tot abortus. En

Kansas is ook een rode staat, een conservatieve staat. Dus het was heel bijzonder en het is

spannend of die andere staten, die dit dus eigenlijk ook dus dit door moeten of dat hetzelfde

gaat worden…

ML Andere YES, had ik nog!

NYD Ja! Geef me nou eens gewoon een yes! Dat ik denk, yes!

ML Ja nou, dat is het volgende. De organisatie die Miss Universe organiseert, hoe noem je

dat eigenlijk?

NYD Een organisatie? Een wedstrijd?

ML Nee wat Universe is…

NYD Een schoonheidswedstrijd?

ML Ja, een schoonheidswedstrijd. Een pageant.

NYD Hoe heet dat in het Nederlands? Geen idee…

ML In ieder geval een schoonheidswedstrijd waar vrouwen aan meedoen.

*spottend* En het 'gehele' goede nieuws is dus dat vanaf 2023…

NYD Dat is bijna, dat staat voor de deur.

ML I know, mogen vrouwen mét kinderen en getrouwde vrouwen, wives & mothers ook

meedoen. NOU…

*gelach*

NYL Ik val van mijn stoel! Zij mochten niet meedoen?!

ML Zij mochten niet meedoen. Wie wist het? Niemand. Tenminste, ja, ze zullen het wel

geweten hebben, ik val van mijn stoel. En toen had één of andere hoge pief daar gezegd:

"The Miss Universe organisation is always the greatest and most innovative platform of it's

kind…"

NYD Het meest geweldige platform, het meest innovatieve platform…

ML "... and now it will be more inclusive and welcoming to mothers and married women."
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NYD *sarcastische toon* Wat.. Fijn…

ML Ongelooflijk! Er werd nog meer gezegd, ik moest er een beetje van kotsen. Even kijken

hoor, wat staat er nou nog meer? “For me, this is aligned with what I have been fighting for –

breaking stereotypes and unlearning the stigma that the old society has forced on us from

many many decades ago.”

Ja, het heeft je erg lang geduurd.

NYD Wat heeft lang geduurd? Een korte vertaling?

ML Er staat: "Voor mij staat dit symbool voor alles waar we voor hebben gevochten, namelijk

dat we stereotypes doorbreken en dat we de stigma's en de ideeën van de oude

samenleving achter ons laten.

NYD Echt GEWELDIG, wát een yes, wát een doorbraak.

ML Je hebt het hier over ideeën uit de... Nou, sorry kan niet. Ha!

EINDTUNE

NYD Dit was aflevering 98, deel b! De shownotes vind je op damnhoney.nl/aflevering-98b

ML Ook hier bedankt Daniël van de Poppe, voor de edit, Lucas de Gier, voor de jingles en

Liesbeth Smit, voor de website
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