
TRANSCRIPT Simpele gleuven en een racistisch Nieuwjaar (afl. 116)
Met alle dank aan Amberscript voor de software en alle menselijke transcripters van

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

Fenna.

ML Lieve luisterballen, gelukkig nieuwjaar nog effe, hé! En welkom bij DAMN,

HONEY

START INTRO TUNE

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

ML Mijn naam is Marie Lotte.

NYD En ik ben Nydia.

ML Wat? *sarcastisch*

NYD Ja, ook in 2023. *grappend*

ML Oh my god, ik ben helemaal van me apropos. *sarcastisch*

NYD Ja, ik snap het. *grappend*

ML Ja.

NYD Nou, mensen kunnen onze stemmen niet altijd uit elkaar houden dus je kan het

maar beter nog even gezegd hebben.

ML Dat is gewoon waar ook. Ik ben Marie Lotte en dit is aflevering 116. Ja.

NYD Oké.

ML Dat is het eind. *ML + NYD lachen* Nee, ik moest verder. Eventjes hè, ik ben ook

gewoon helemaal in de war. Want na al dat feestgedruis zijn we gewoon weer in

onze doodnormale DAMN, HONEY no en yes aflevering aan de hand.

NYD Ja dat is al een paar weken niet aan de hand geweest.



ML Echt hoor ik ben helemaal, helemaal uit mijn ritme. Maar we komen er wel weer

in. En dit is de aflevering waarin we met z’n tweeën bespreken wat er in de

afgelopen weken zoal gebeurde op feministisch vlak. Iets kuts, een no en iets leuks,

een yes. Maar zoals altijd beginnen we met een leuk bericht van een luisteraar.

NYD *start voorlezen*

Hierbij even een leuk bericht! Ik wilde even zeggen dat ik onwijs veel van jullie

podcast heb geleerd en vooral ook over seks en seksualiteit! Ik heb 3 weken

geleden mijn ‘seksuele debuut’ gehad (ik ben 16) en het was ongelofelijk fijn! Mijn

eerste keer was met een meisje (ik identificeer mezelf als vrouw en queer) en het

was helemaal top en geil met consent en we konden goed communiceren over wat

we wilden! Het was een one night stand met iemand die ik nog maar net kende maar

door jullie weet ik dat dat ook helemaal oké is (en dat (jezelf) slutshamen shit is). En

ik heb nu wel m’n eerste vibrator gekocht om verder uit te zoeken wat ik fijn vind!

Zonder jullie was dit nooit zo goed en fijn geweest en had ik nooit zo mijn grenzen en

wensen kunnen aangeven! Blijf vooral doorgaan met het belangrijke werk dat jullie

doen!

En toevoeging: ik was niet onzeker over m’n vulva en venushaar! Waar ik echt wel

trots op mag zijn vind ik.

*stopt voorlezen*

ML Aaah, zo leuk! *enthousiast*

NYD Nou *enthousiast*

ML Ik krijg helemaal fuzzy feelings hierbij.

NYD Ja, nou mijn seks debuut was niet zo gezellig hoor.-

ML Nee, de mijne ook niet.

NYD - Ik bedoel het was op zich wel met consent, maar er was vooral schaamte en

gêne en oh my god als hij maar niet merkt dat ik klaarkom, want gênant dat ik

klaarkom, ik ben vast oversekst in zijn ogen. Uhgr *walggeluid* ik heb een lelijk



lichaam, al die dingen. En dat was dan met een vriendje waar ik al een jaar ofzo mee

samen was, moet je nagaan.

ML Ik vind dit wel echt heerlijk om te lezen dat er dus dit soort seks debuten zijn, en

dat dat gewoon helemaal geweldig kan zijn.

NYD Ja, en toch ook wel mooi; deze maand is Ellen Laan een jaar geleden

overleden.

ML Ja.

NYD Hoe veel? 23 januari?

ML 22 of 23.

NYD Dus ja, ik weet… Dit is natuurlijk… Die informatie in onze podcast is toch wel

heel groot deel door Ellen Laan. Dus ik vind dat dan toch wel weer mooi dat we -

ML - zo’n bericht hebben. Ja want het is toch, als je schrijft: “Zonder jullie was het

nooit zo goed en fijn geweest.” Ja, nou ja, zonder Ellen.

NYD Ja.

ML Want anders hadden wij dit natuurlijk ook niet zo…-

NYD En natuurlijk ook wel andere experts die zijn aangeschoven. Alleen Ellen Laan

heeft voor ons heel veel betekend. Een fijn mooi leuk bericht.

ML Dankjewel. En dankjewel Ellen. Ook nog even een leuk bericht van onszelf, als

zijnde DAMN, HONEY. Wij gaan, Nydia en ik, gaan op NGT-les.

NYD Ja!

ML Wij gaan Nederlandse gebarentaal leren.

NYD Dat is een leuk bericht voor onszelf vooral.

ML Ik vind dat zo’n leuk iets. Ik heb ook heel veel zin.



NYD Ik heb er ook heel veel zin in. Uhm, het is leuk voor ons, maar we hebben dus

ook al een honingbal die heeft gezegd: “Hey, ik ga met jullie mee.” Op hetzelfde

moment, vet leuk. Dus als andere mensen ook willen aansluiten, leuk!

ML Door dat bericht dacht ik: “Hoe enig als we met een groepie honingballen

Nederlandse gebarentaal gaan leren”. Want dan kan je ook… Wij zitten de hele tijd

gebaren op elkaar te oefenen, zeg maar. Maar het is ook leuk als je dit met een

cluppie mensen kan oefenen.

NYD Heel erg leuk.

ML En stel je voor; dan kan je gewoon door ramen heen praten of in een drukke

club.

NYD De mogelijkheden zijn eindeloos.

ML EIN-DE-LOOS. Dit is trouwens no-spon.

NYD Hebben we trouwens gezegd wat NGT is?

ML Nederlandse gebarentaal.

NYD Oké, dat heb je wel gezegd.

ML Ik heb de woorden “Nederlandse gebarentaal” uitgesproken.

NYD Heel goed.

ML Dit is no-spon, wij zijn gewoon erg enthousiast. We gaan de cursus volgen bij

TYD.nl. Want daar geven ze cursussen die ook verzorgd worden door mensen die

zelf doof zijn.

NYD Ja, tijd wordt gerund door doven mensen.

ML Dus mocht je nou denken: “Ik doe mee.” Dat zouden wij heel erg leuk vinden.

Het is een cursus van 24 weken. Om de week heb je les. Dus dan heb je 12 lessen.

En wij waren helemaal ready to go om volgende week te beginnen. Wij zouden op 9

januari beginnen. Maar we kregen helaas gisteren een berichtje dat er nog niet



genoeg aanmeldingen zijn voor onze cursus. Er zijn er nog een aantal nodig, dus

kom nou, dat is leuk. Wij hebben zin.

NYD Ja, zorg ervoor dat het door kan gaan. Dat is het eigenlijk, dat is de boodschap.

ML Zorg ervoor dat het door kan gaan.

NYD Maar, dit is wel een cursus in Amsterdam. En als dat niet uitkomt; je kan dus

ook bij TYD, dat doe ik namelijk al een paar weken, online een vet leuk cursus doen.

En dat kost dan € 5,- per maand geloof ik. -

ML Oh, dat is echt wel…

NYD - En dan krijg je elke week drie leuke -

ML - lessen.

NYD Ja, je krijgt een beetje theorie, je krijgt woordenles, je krijgt zinnetjes, je krijgt

ook een verhaaltje. Dan moet je hem eerst kijken zonder voiceover en dan moet je

kijken of je het kan verstaan

ML Heel leuk.

NYD En dan natuurlijk de Nederlandse Gebaren Challange! Die gaat ook weer bijna

van start. Een nieuwe.

ML Ja en die is… tenminste, ik heb die vorig jaar gekocht en toen was die € 30,-

voor een jaar. Ik denk dat de prijs per se niet veel afwijkt daarvan, misschien € 5,-

ofzo.

NYD Volgens mij gingen ze het dit jaar weer voor hetzelfde bedrag doen.

ML Oke, € 29,95 geloof ik. En als je nou denk van: “Ik weet het allemaal nog niet,

maar ik wil je wel een keer verdiepen in die gebaren.” Dan kan je ook altijd het

insta-account van TYD volgen. Dat is ook heel leuk, en dan kan je gewoon lekker

een beetje woordjes oefenen enzo. De cursus die wij gaan doen kost € 295,-.

NYD Ja.



ML Dus ja, ik bedoel het is niet goedkoop. Het is ook voor een hele volledige cursus

ook niet zo duur vind ik.

NYD Ik kan dus echt niet wachten!

ML Nee, ik ook niet!

MYD Ik zit al zo hard te oefenen al wekenlang.

ML Ja, ze zit de hele tijd van: weet je wat dit is, weet je wat zeeschildpad is. Dat is

een héél leuk gebaar. Ik doe hem nu.

NYD Niemand ziet het.

ML Maar ik doe hem nu.

NYD Zo meteen meer over zeeschildpadden, nou…

ML Nee, maar wel over andere dingen

NYD Niet over zeeschildpadden, maar wel over eenden. Dieren.

ML Dieren. Dus, als je mee wil doen, doe mee. TYD.nl maar we zetten ook even een

linkje naar de cursus in de show notes. Maar laat ons even weten, ook als je vragen

hebt aan ons.

NYD Of als je zelf een cursus doet. Want we hadden al een paar berichtjes van: “Ja,

ik ga hem niet bij jullie doen, maar ik doe hem zelf al in Rotterdam.” Dus er zijn

blijkbaar ook nog allerlei andere leuke plekken.

ML Ik kreeg ook nog heel veel DM’s van: “Ik heb dit vorig jaar gedaan, en dit was

enig.”

NYD Ja, dus sowieso als we dus niet met elkaar de cursus kunnen volgen, om

redenen. Laten we een keer samenkomen met allemaal honingballen die NGT

kunnen.

ML Hoe leuk!

NYD Ja!



ML OH MY GOD!

NYD Ik zie jouw ogen echt zo opspringen.

ML Echt zin om een nieuwe taal te leren wel.

NYD Ja, heel erg.

ML Tijd voor de DAMN, HONEY NO. Nydia jij had hem deze week. Vertel het.

NYD Ja, ik had hem deze week. Ik dacht; nieuw jaar, nieuwe kansen. We kregen

natuurlijk op ons donder dat we een beetje negatief zijn, en daar hebben we het de

vorige keer uitgebreid over gehad enzo. En op zich had ik wel zin om het jaar wat

lichter te beginnen. Want ook zelf kan je moe worden van natuurlijk zware dingen.

ML Dit was dus eigenlijk een soort van, onbewust, toch een soort goed voornemen

van mij dat ik dacht: “We gaan het nu wel wat positiever doen.” Ofzo, denk ik. Daar

betrap ik me nu op. Dat ik dat had.

NYD Uhm, ja. Maar…

ML Ja, ik weet wat je gaat zeggen.

NYD Je hoopt dat het jaar gewoon helemaal toppie begint enzo, en dat je gewoon

kan zeggen: “Nou, nee er was gewoon geen no.” Of in ieder geval, niks sprong er

echt uit. We gaan gewoon even leuk een documentaire-tip geven, of iets gezelligs,

iets leuks. Maar toen gebeurde er het volgende TIJDENS de jaarwisseling.

ML Klokslag 12.

NYD Het daadwerkelijke jaarwissel moment, inderdaad. Klokslag 12 werden er

minutenlang racistische teksten op de Erasmusbrug geprojecteerd. Die waren dus

ook zichtbaar tijdens de live-uitzending van het aftelmoment van RTL. Uhm, ja… Wat

een begin is dit nou weer van het nieuwe jaar?!

ML Ik weet niet eens…

NYD Er stonden dus allemaal nare teksten. Dat zijn teksten die dus in racistische

kringen rondgaan, in Neonazi kringen, in witte suprematie kringen. Je moet die



slogans ook niet onderschatten. Er is nu een soort ding op Twitter gaande… Kijk,

white lives matter is een van die teksten die bijvoorbeeld geprojecteerd werd. En dan

is er een soort ding op Twitter gaande dat mensen zeggen #alllivesmatter, met

daarbij een foto van je witte zelf.

ML Mmm *humt bevestigend*

NYD Ik weet niet of deze mensen weten wat er achter dit soort leuzen schuilgaat.

Misschien wel, misschien dat ze heel bewust meedoen daaraan, misschien weten ze

het niet. Maar je moet dus wel weten dat deze teksten allemaal voortkomen uit

Nazikringen. Het is niet een… jeetje ja, maar white lives matters ook naast black

lives ofzo. Je moet het absoluut niet afzwakken. Er werd namelijk ook een tekst

geprojecteerd… Ga ik dat dan wel of niet zeggen, daar twijfelde ik dus over. Of ik dat

dan wel of niet moet zeggen. Ik had net bedacht van niet, en toen had ik weer

bedacht van nou, kan het wel ter educatie ofzo van: dan weet je dat als je dat ziet

dat het gewoon echt neonazishit is.

ML Misschien wel.

NYD Nou oké de volgende zin: "We must secure the existence of our people and a

future for white children." Nou, dat is dus een leus die populair is onder neonazi's,

antisemitisch en andere rechtsextremisten en die slogan is dus ooit bedacht door

iemand van een terroristische organisatie genaamd The Order. En neonazi's

verwijzen dus heel vaak naar die tekst. En dat doen ze dus ook met bijvoorbeeld het

getal 14, omdat het veertien woorden telt. Dus ook het getal veertien is dus niet een

neutraal getal, ofzo als. Als als een neonazi of een rechts-extremist zo'n getal

gebruikt, is dat een signaal naar andere mensen van oh, dat bedoel je. En heel veel

mensen zullen dat niet oppikken omdat zij dat niet kennen. Maar de betekenis

erachter is dus wel gewoon nazi.

ML Maar ik denk dus wel dat het goed is om dat te weten. Net zoals met dat woord

reptielen, wat Thierry Baudet toen… Wat je ziet mensen denken: reptielen, reptielen,

waar heb je het over?

NYD Dat ze denken, haha wel grappig. Dat is gewoon een manier om te laten zien

van: hé, ik zit in dit gedachtegoed en mensen die dat ook zitten, die weten nu

donders goed waar ik het over heb. De rest: laat ze maar lekker lachen. Prima, en

dat trekt natuurlijk gewoon aandacht.



ML Ja, en het is natuurlijk omdat je alweer ziet dat naar aanleiding van die

racistische leuzen komen er dan krantenartikelen en dan wordt daar de vraag

gesteld of de dingen wel racistisch…

NYD Ja, maar eerst hebben we wat anders. Ja, zo meteen wil ik daar even mee

afsluiten. De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie heeft op Twitter

opgetogen gereageerd op het vertonen van deze tekst.

ML Uiteraard.

NYD Dus dan weet je dat maar weer. Mocht je enigszins iets hebben met FvD, God

hope van niet, maar je weet het niet. En ook goed om te weten is dat dit dus eigenlijk

onderdeel is van wat ook wel de omvolkingstheorie genoemd wordt. Dat is een

samenzweringstheorie van witte suprematisten die beweren dat dus het het "eigen

volk", het witte volk en de "eigen cultuur", de witte cultuur ten onder dreigt te gaan en

wordt vervangen door buitenstaanders, zoals dus zwarte mensen en immigranten.

En het is dus ook goed om je bewust te zijn van die omvolkingstheorie dat dat ook

steeds meer terugkomt in de mainstream media. Dus je had bijvoorbeeld Thierry B.,

die iets heeft gezegd over de homeopathische verdunning van de samenleving,

bijvoorbeeld. Geert Wilders, die uitspraken doet die in deze in dit straatje passen. En

daarmee worden dat soort uitspraken of wordt die omvolkingstheorie dus meer en

meer mainstream. En deze teksten op die brug, die maken dus daar ook weer

onderdeel van.

ML Ja want hoe vaker je eraan geëxposed wordt, hoe "normaler" het wordt, ofzo of

hoe meer je het om je heen hoort…

NYD Ja en ook omdat, dan kunnen we het nu namelijk wel even over de media

hebben, dat er toch wel heel veel journalisten zijn die nog niet helemaal goed lijken

te weten hoe hiermee om te gaan. Dus dat bijvoorbeeld inderdaad RTL dus gekopt

heeft met: "Racisme, niet klip en klaar, dit zeggen experts over leuzen op

Erasmusbrug." Nou, die kop is uiteindelijk aangepast en dat bleek dat er bijvoorbeeld

onder andere een jurist, geloof ik, aan het woord kwam die ging zeggen van: "Nou

ja, vervolging, dat wordt nog best wel…" Of: "Dat je iemand kan vervolgen vanwege

racisme, dat is nog niet zo helder in dit verhaal." Dat is natuurlijk iets heel anders

dan koppen: "Racisme, niet klip en klaar", want racisme is wel degelijk klip en klaar.

ML Absoluut.



NYD Alleen dat het dan vervolgens misschien in het strafrecht niet direct thuishoort

dat is dan weer een ander verhaal, al is er wel aangifte gedaan, geloof ik. Dus…

ML Ja, nou ja, terecht ook.

NYD En, het AD die kopte: "Dit drijft de activisten achter de Erasmusbrug teksten".

Activisten! En dan een quote: "Enige optie is langzamerhand zelf de macht grijpen."

En nou kwam ik een tiplijst tegen voor journalisten, met daarop tien tips van twee

experts over schrijven over of nieuws brengen rondom witte suprematisten en dat is

wel een tiplijst die in principe voor amerikaanse journalisten gemaakt werd, maar ik

denk dat die echt héél erg goed van toepassing is voor Nederlandse journalisten en

dat is bijvoorbeeld:

Wees je ervan bewust dat je als journalist een rol speelt in het verspreiden van de

boodschap van extreem-rechts.

Dus ja, let op: wie geef je waarvoor een platform? En dus bijvoorbeeld schrijven over

activisten en dan quoten "De enige optie is langzamerhand zelf de macht grijpen",

Daarmee ben je dus zelf actief die boodschap ook weer aan het verspreiden.

ML Ja en je zet hier in de kop deze groep neer als een soort gemarginaliseerde

groep die onderdrukt wordt, terwijl het echt haatdragend is.

NYD Ja en het zijn natuurlijk absoluut geen activisten. Dat is ook één van de tips in

het lijstje:

Laat de white supremacists niet zelf bepalen hoe zij genoemd worden. Noem ze wat

ze zijn: white supremacists.

Neem context en geschiedenis mee.

Dus doe niet alsof iets compleet nieuws is. Of zeg niet van: "Nou wow, huh,

schrikken!" Ofzo, elke keer weer en dat vind ik ook echt wel… Hier in dit stuk ging

het dan vooral over de Amerikaanse geschiedenis. Maar goed, Nederland lijkt ook

zó altijd niet toe te willen geven aan racisme, dat er witte suprematie…

ML Aan racisme…

NYD Ja! En die context en die geschiedenis bieden en dus laten zien van: Hé. Maar

kijk, het is dus in het lijntje van de omvolkingstheorie, die zin met die veertien



woorden, die komt hier en hier vandaan, dat laten zien en dat meegeven aan

mensen, dat lijkt mij heel belangrijk.

ML Ja, dat lijkt mij ook belangrijk.

NYD Onderzoek waar het geld vandaan komt.

Ook superbelangrijk, gebeurt ook niet altijd.

ML Wacht, waar het geld vandaan komt van zo'n actie?

NYD Waar het geld vandaan komt waardoor dit soort mensen of groepen mensen

dus kunnen bestaan en hun ding kunnen doen.

ML Ja, oké.

NYD En dan kijk, ik weet niet of het zozeer nu direct te onderzoeken is, maar als je

het hebt, dus over witte suprematie of over extreemrechts, over neonazi's dat je dus

diep erin duikt en gaat kijken, waar liggen de geldstromen, waar komt het vandaan?

ML Maar ik dacht ook bij deze actie al: hoe de fack krijg je het voor mekaar!

NYD Ja, zo'n laser was zo'n 3000 euro volgens een expert in lasers.

ML Nou, daar ga je en ja, het was ook helemaal zo goed gericht enzo, daar zat heus

wel…

NYD Nou daar had die expert nog wel wat op aan te merken hoor.

ML Oh ja?!

NYD Ja, ja, ja,ja! Dat had nog wel iets strakker gekund.

ML *lacht* Dat vind ik heel grappig!

NYD Ja maar ik dacht, ik moest er ook om lachen, maar ik dacht ook wat de fack

lees ik hier nou eigenlijk?! Dan gebeurt dit en dan komt er een expert het woord. En

die quote werd ook uitgelicht, zo dikgedrukt van: "Nou, het had nog wel wat rechter

gekund", ofzo of whatever, dat ik echt denk van: waar de fack zijn journalisten mee

bezig?!

ML Waar ga je ook de nadruk op leggen?

NYD Want dat je een expert vraagt van: "Oké, maar vanaf waar denk jij dat het

geprojecteerd is?" Want die persoon kon wel zeggen: "Waarschijnlijk vanuit een

gebouw, want op een boot had het te veel gewiebeld." Dus dat zijn best wel zinvolle

dingen. Maar nouja dat dat rechter had gekund, I don't know of je dat nou per se op

moet schrijven...

Je kan nadenken om strategisch voor stilte te kiezen.



Dus wel of niet iets opschrijven dat is natuurlijk met die Thierry B. die maar de hele

tijd allerlei dingen uitkotst of nu Gideon van Meijeren, weet je wel, wat ga je wanneer

zeggen? En:

Schrijf ook juist over organisaties die actief racisme bestrijden en niet alleen op het

moment dat er dus iets op straat… Ja er stond "street fights" in het Amerikaanse

stuk, laten we zeggen: rellen, als er dus iets gewelddadigs gebeurt.

Waardoor het dan weer lijkt alsof er, nou ja met Kick Out Zwarte Piet is dat natuurlijk

een heel goed voorbeeld. Dat het dan pas in het nieuws komt op het moment dat er

zogeheten "tegendemonstranten", nou, dat was precies hetzelfde verhaal natuurlijk,

want dan werd er weer gesproken over tegendemonstranten in plaats van nare

racisten.

ML Ja het is toch altijd een beetje zoeken naar die sensatie de hele tijd en dat de

groepen tegenover elkaar zetten, terwijl het hele jaar lang…

NYD Ja maar het is ook gewoon actief ontwijken, om iemand een racist te noemen

of om te zeggen: "Dit is racisme" of: "Dit komt voort uit neonazi's" of gewoon daar

soort angst ofzo voor. En nou, er was natuurlijk één platform, wat dit heel goed heeft

gedaan.

ML Uiteraard, neem allemaal een abonnement.

NYD Je mag één keer raden, One World. Socioloog Jacob Boersema die beschrijft

in een artikel hoe de 100 jaar oude omvolkingstheorie dus in een nieuw jasje

mainstream wordt, ook in Nederland. Nou, dat is dus precies het beestje bij de naam

noemen. Context bieden. Geschiedenis bieden, wordt allemaal gedaan.

ML Ja, doen jullie heel goed, lekker bezig One World!

NYD Nog twee andere dingen dan. Waarom niet?

ML Meh…

NYD Ja, ik dacht ik, ja, dit moeten we toch ook even noemen: Directeur Atria is

ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Kaouthar Darmoni gaat het om.

Ja, atria, de eerste keer dat ik van Atria hoorde, dacht ik: Atria wat is dat dan? Ik

hoorde dat dan wel zo af en toe in de feministische wandelgangen, ik had geen idee.

ML en nu kunnen we eigenlijk in leven zonder Atria slecht bedenken, ofzo, het is een

heel toonaangevend instituut.



NYD Het is een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis dat dus in

Amsterdam zit. En ja, Darmoni is ons dus ontslagen omdat ze zich op meerdere

vlakken ernstig misdragen heeft, zo is gebleken uit een extern onderzoek. En ja, zie

maar eens als slachtoffer werkend bij een bureau voor emancipatie, dat dan aan te

kaarten. Dat is heel moeilijk, denk ik.

ML Dat lijkt mij ook.

NYD En ook dapper, dat dat dan wel gedaan is en verschrikkelijk, en het zoveelste

voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag, wat we… *Pauzeert*

ML Ja..

NYD Wat we.. in deze ‘No-selectie’ hebben.

ML Machtsposities he.

NYD Uch, ja.

ML Oké, laatste.

NYD Oké, laatste No omdat het gewoon te groot is om het niet te noemen. De

eerste dag van het nieuwe jaar was voor zeven landen in Europa de warmste

januaridag ooit gemeten, en daarover werd geschreven van: ‘ja, mensen hebben het

niet zo door hoe heftig dat is.’ Dus als het in de zomer voorbij de 40 graden gaat,

dan hebben we met z'n allen door van ‘Wow dit is echt wel Fucked Up. Dit is niet

oké, hittegolf maar dat je dus ook een hittegolf in de winter kan hebben en dat dat

ook heel ernstig is, daar ben je je misschien wat minder van bewust, omdat je

namelijk ook nog wel zou kunnen denken: ‘Oh wel lekker zo zacht buiten.’

ML Ik vond het wel heel verontrustend toen ik ja in m'n in m'n crop topje op het

balkon.

NYD Ja.

ML Eventjes stond de chillen. Toen dacht ik wel, het lijkt wel zomer en dat is..

NYD Niet, oké.

ML Niet oké.

NYD Maar om dan even positief af te sluiten: op zaterdag 28 januari om twaalf uur

blokkeert Extinction Rebellion voor de vijfde keer de A12. Dat is in Den Haag. Dus

ga er alsjeblieft heen als je zoiets hebt van ‘ja, maar ik, ik vind dit ook echt

problematisch.’

ML Ja!



NYD En ze eisen een direct einde aan de 17,5 MILJARD subsidie aan de fossiele
industrie.

ML Yes! Ja, dat wil ik ook.

NYD Ja!.

ML Dan moeten we maar gaan blokkeren.

NYD Letsgo! We pakken ze!

SPONSOR

NYD Even aandacht voor onze sponsor: MUBI

ML Jaaaa leuk MUBI! MUBI is een streaming platform, met zorgvuldig geselecteerde

films, waarop je elke dag een nieuwe exclusieve film kunt ontdekken

NYD Denk aan films van over de hele wereld, uit de oude doos, uit de nieuwe doos,

oscarwinnend, geliefd op filmfestivals, gemaakt door iconische regisseurs of juist

door opkomend talent, noem het maar op

ML MUBI kwam voor mij als een geschenk uit den hemele! In het kader van: nieuw

jaar, nieuwe plannen, heb ik met Cato 23 leuke dingen bedacht om in 2023 te doen

en een van die dingen is: 5 films kijken waarvan we vinden dat we die je die gezien

moet hebben

NYD oooh, ik zag al categorieën voorbij komen als ‘the oscar goes to’, en ‘1980’s

masterpieces’, of 70’s, 60’s, 90’s. ERG veel lijstjes dus waar je terecht kunt voor

inspiratie rondom klassieker

ML Ja, heel handig, ik heb Cato meteen aan het werk gezet om iets uit te zoeken. Ik

zit niet goed in m’n classics. Heb nog net Titanic gezien, maar daar houdt het wel op.

Maar Cato kwam meteen met een lijssie: Jules et Jim, Volver, The skin I live in en

Pan’s Labyrinth

NYD Ennnn, wij hebben wat leuks hè, voor onze luisterschatten: Probeer MUBI voor 3

maanden voor maar €1 via mubi.com. En dat schrijf je alsvolgt: M U B I. Mubi.com



NYD Nu mag jij iets leuks vertellen.

ML Dan ga ik.. dan ga ik een Yes vertellen.

NYD Doe het! Ik zat te zoeken naar Yes. Ik vond het eerlijk gezegd moeilijk,

ondanks mijn voornemen, om heel positief te zijn. Lastig.

NYD Maar jij hebt wel echt iets gezelligs gevonden.

ML Ik heb iets gezelligs gevonden ja, maar maar ook weer zo. Nou ja, goed er zijn

natuurlijk altijd weer nuances enzo. Anyway we werden op Instagram ge-dmd door

Anna en zij wees me op een artikel van de Correspondent over de eendenvagina.

En het gevolg daarvan was dat ik de hele ochtend èn middag zat te lezen - en door

te klikken- naar artikelen over vagina's en clitorissen in het dierenrijk. Wat ik eigenlijk

erg leuk vond om te lezen en ik dacht: ‘Ik deel t ook effe met jullie.’Want ja, gewoon

als een ‘Damn Honey Yes’ maar ook meer kennis is meer beter en fuck dat

achterhaalde idee dat mannetjes in de genitaliën de actieve rol spelen en de

vrouwtjes de passieve. Want dat een beetje toch het idee sinds, zeg maar Darwin

enzo dat het dan zo werkt.

Enne de wetenschap is dus altijd erg uitgegaan van mannetjes en piemels enzo. Die

kennis is ook heel scheef verdeeld. D'r is een een onderzoek geweest in 2014 en

wat bleek? Van de 364 studies die werden gepubliceerd tussen 1989 en 2013. Die

als focus hadden ‘genitale evolutie’ was bijna de helft alleen maar gericht op de

mannelijke geslachtsdelen. De helft daarvan!

NYD Ja….

ML Dus ze dachten, we gaan geen genitale evolutie bestuderen en we gaan alleen

maar de mannelijke geslachtsdelen doen, en dan de andere helft.

NYD Ja, ik wou zeggen, want als je zo zegt de helft mannelijke geslachtsdelen dan.

ML Ja, maar de andere helft van die studies bestudeerde ze allebei mannen en

vrouwtjes. Maar 7 procent ging echt alleen over de vrouwelijke genitaliën. Dus

uiteindelijk is er dan héél erg veel kennis over nou ja, de piemels of over de

equivalent van dieren daarvan.

NYD Ja.

ML En dat werd daarna helemaal niet beter, want tussen 2013 en 2022 zijn er

relatief wél meer studies gekomen die beide geslachten bestuderen. Namelijk 60

procent. Maar in de studies die kijken naar één enkel geslacht krijgen mannen, de



mannetjes, uiteraard nog steeds overwegend de meeste aandacht. En vooral onder..

*Nydia praat erdoor*

NYD Interesting!! Hoe zou dat nou komen?

ML Ja, dat, maar het is ook een beetje. Ik dacht wel Oké, maar dit is dit onderzoek

naar onderzoeken tussen 2013 en 2022, dat zal wel verbeterd zijn. Is natuurlijk ook

iets verbeterd, maar nog niet ècht. Niet echt dat ik dacht: Nou, dit is echt en Yes.

Maargoed, maak niet uit. Ik vind het ook zo raar, want als je geslachtsorganen en

evolutie enzo zo interessant vindt, waarom zou je je alleen maar focussen op de

helft van het verhaal? Da's toch apart?

NYD Vooral in deze getalen dat je interessant vindt of dat één van de twee je

voorkeur heeft. Dat kan ik me wel indenken maar dat het zo overslaat naar de ene

kant. Dat is wel apart.

ML en je wil meer weten over de evolutie van soorten, want dat is vaak een beetje

het idee dat je wil weten waarom bepaalde soorten op een bepaalde manier

geëvolueerd zijn en waarom ze er op bepaalde manier uitzien of op een bepaalde

manier organen werken. Ofzo, weet ik veel. En dan kijk je dus maar naar één soort,

want..

NYD misschien omdat de penis uitsteekt? Per definitie.

ML Ja, ik denk ook dat dat uiteindelijk zo is.

NYD maar hij steekt toch ook niet altijd uit?

ML Nou ja, niet altijd.

NYD Ik weet het niet. Ik weet niks van vagina’s en piemels van eenden.

ML Nou, ik kan je daar alles over vertellen, maar ik denk wel dat als je gaat googlen

met ‘dieren’, ‘seks of dieren’, ‘dierenpiemels en vagina. Dan krijg je: dit zijn de zeven

grootste penissen in een dierenrijk! Weet je wel, en dat natuurlijk..

NYD maar kom nou eens met: ‘Dit is de grootste vagina van het dierenrijk!

ML Ja! Precies!

NYD Weet je het?

ML Nou, nou ja, tenminste ik heb wel, ik wel een een leuk verhaal. Maar ook alweer,

nee. Nou nee, maakt niet uit.

NYD Je gaat het zo vertellen toch?

ML Ik ga het over de eendenvagina hebben. Maar..

NYD Het woord eendenvagina is alweer gevallen! Het jaar is nog maar net van

start.



ML De grap is dus wel, d'r wordt dus heel veel onderzoek gedaan naar de

mannetjes. vanuit de piemels ofzo. De vrouwtjes worden een beetje genegeerd.

Maar telkens als er dan dus wel onderzoek wordt gedaan, uiteindelijk naar

bijvoorbeeld de eendenvagina. Blijkt dat opeens alle ideeën die ze hadden.. Blijk

helemaal op losse schroeven te staan. Enzo weet je wel. Dan is het opeens van, Dat

klopt niet meer. Nou, neem die eendenvagina. Gaan we hoor. Dit is al wel een wat

oudere studie maar ik vond het wel een heel sprekend voorbeeld. Jarenlang was het

van… OHMYGOD Heb je weleens een eendenpenis gezien?

NYD Nee.

ML Want dat is bijvoorbeeld één van die penissen die je dan de één de ken.

NYD *scandeert* Googlen! Googlen! Googlen!

ML .. eens

NYD Ja, ik heb eendenpenis gegoogled hoor.

ML Oké, nou, dat is een hele lange schroevendraaier.

NYD Ja, schroevendraaier maar bij nader inzien wist ik het misschien nog wel van

vroeger van school ofzo.

ML Ik denk het. Ineens was het in het nieuws ofzo weet ik veel, was het helemaal

een ding. Dat was zo'n de kurkentrekker en die gaat een beetje als zo'n blaastoeter

zo PLOEP! en dan spuit ‘ie het sperma eruit. En dan issie, weet ik veel, 20 tot 40

centimeter lang.

NYD Een eendenpenis! Is dat per definitie een neutraal woord? of is een eend een

vrouwtje en een woerd een mannetje?

ML Daar zeg je met wat. Ik weet het niet.

NYD Oké, omdat ik hier zie. Ik zie hier namelijk een plaatje en dan staat er woerd

eend dus. Ik weet niet wat oké.

ML Dan is het een woerd, een man, dus.

NYD Ik weet niet, ik weet niet wat een woerd is.

ML In elk geval een mannetjes eend. Eeehm een penis, kurkentrekker voor..

NYD mannetjeseend.

ML Ja.

NYD maar als het mannetjeseend heet. Dan zou een eend dus ook wel neutraal

moeten zijn, want anders zou het mannetje mannetje.



ML Lijkt me ook. Maar oké, laten we nou beslissen dat dat zo is.

Nou oké, in 2005 was er een - of zij, zij bestaat nog steeds trouwens. Ik ben nu fan

namelijk.- Een Colombiaanse bioloog Patricia brennan en zij was bezig met het

ontleden van eendenpiemel en vroeg toen aan haar begeleider of hij wist hoe een

eendenvagina eruit zag. Want zij dacht ook: Oh My God. Deze piemel! What the

Fuck! Waar gaat dit in? En arme vagina, waar dit ingaat en hoe? En weet ik veel. En

toen zei haar begeleider die zei: geen idee, dat zal wel iets van een simpele gleuf

zijn.

NYD Neeeeeeee!

ML Een simpele gleuf!

NYD je bent zelf een simpele gleuf!

*Lachen beide*

ML Ja, nou en zij dacht: ‘Oké, deze piemel. Fucking complexe vorm. Lang, weet ik

veel, gewoon helemaal dat ding. Zij kon niet geloven dat eendenvagina, gewoon een

simpele gleuf was. Dus zij ging op zoek naar een antwoord. Vond ze nergens. D'r

waren geen beschrijvingen van eendenvagina in de literatuur. Geen collega’s die

haar meer konden vertellen en dus ging ze zelf kijken.

NYD Een eend ontleden?

ML Een eend ontleden en eehh..

NYD Hoe heet de vrouwtjeseend dan?

ML Ja, dat weet dus ook niet. We hebben we nu gewoon een. Vrouwtjeseend.

NYD Ik ga dat thuis opzoeken.

ML Trouwens als dat eendenvrouwtjes al werden bestudeerd,

NYD ‘Soms wordt met eend vrouwtjeseend bedoelt.’ Ja, nou, nou heb ik het

aangeklikt en dan verdwijnt dat juist! ‘Soms wordt met eend alleen vrouwtjeseend

bedoeld. Een mannetjeseend heet een woerd, maar dat lijkt daar. Daar kan ik dan

dus uit opmaken dat eend zowel allebei is als vrouwtjeseend.

ML Ja, toch dat is eigenlijk wel leuk. Dat is andersom dan wat de meeste mensen

zijn.

NYD Een vrouwtje heet, gewoon een eend!

ML Hartstikke leuk. Nou een eend. Nou zei - oh, oh trouwens, want als er dus al

onderzoek was gedaan naar eendjes, eendenvrouwtjes…

NYD ja?



ML en hun genitalia, dan was dat eigenlijk vooral voor de dieper gelegen opslag

organen voor sperma uiteraard.

NYD oh-kee.

ML Want dat was dan wel interessant: oh, waar gaat dat sperma heen? Maar…

NYD op zich snap ik dan wel dat dat interessant is.

ML ja, maar om die te bereiken werd de vagina dus helemaal opgeknipt zonder dat

verder te bestuderen, gingen ze…

NYD maar dát snap ik dus niet want je ziet ‘m dan toch, die die vagina!

ML ja, maar ik denk dus ook dat het vrij klein is en dat je gewoon dat dat dus best

wel…

NYD dat je dan dus niet eens inzoomt of whatever dat je gewoon denkt “hup, door”.

ML hup effe door

NYD superleuk

ML naar de opslag

NYD naar de opslagruimtes!

ML Nou ja, ik moest ook wel weer denken aan aan aan die sperma emmers van de

van die, van dat koor, *NYD lacht* weet je wel, denk ik…

NYD af en toe komt dat even bij je boven.

ML ja, omdat blijkbaar worden die eenden vrouwtjes ook alleen…

NYD ook alleen maar gezien als sperma emmers *beide lachen*. Anyway, maar zo

kwam deze Patricia Brennan er dus achter hoe een eenden vagina er in haar volle

ornaat, volle glorie uitziet.

NYD ja.

ML en wat blijkt nou, de vagina’s zijn van binnen súper *pauzeert* complex!

verrassing.

NYD ja!

ML en eigenlijk ook een soort inwendige kurkentrekker.

NYD ja!

ML alleen precíes de andere kant op.

NYD dan heb ik dus toch net dat plaatje goed gezien!

ML dat denk ik wel.

NYD Dus als je zoekt op “mannetje eenden piemel” dan krijg je dus een foto, effe

ook voor de mensen thuis, waarop je dus zowel de woerd als de eend ziet en dan is

dus eend… Ja het ziet er ook als een heel complex ding uit.



ML Waar zie jij oh? Ja, dat klopt, ja, ja, ja, dat is die vagina, die is dus ook

supercomplex

NYD aaah! *begrijpend*

ML en het verhaal erachter is een beetje naar. Het gaat ook over seksueel geweld,

seksueel grensoverschrijdend gedrag, dus he-

NYD in de eendencommunity?

ML in de eendencommunity! Héél erg zelfs, dus mocht je dat niet willen horen, moet

je effetje wegklikken, ik kan me ook voorstellen dat je d’r geen zin in hebt.

NYD ja ik snap het ook!

ML zeg maar wij als, binnen seksende eenden, heb je vrij veel seksueel geweld. Er

wordt vrij veel gedwongen.

NYD maar is dat dan seksueel geweld? Ik weet even niet.

ML ja je moet er maar eens op googlen, best wel nare verhalen eigenlijk.

NYD oh, oke.

ML Maar, wat dus de conclusie was van de bioloog, van Patricia Brennan, was dat

een vrouwtjes eend kan haar vagina dus toegankelijk of ontoegankelijk maken voor

sperma, zo ontoegankelijk of toegankelijk maken voor sperma als ze wil.

NYD Oké.

ML dus in principe is het dus een heel onneembaar fort.

NYD Ja.

ML en zij kan besluiten: oké, met deze, met deze man wil ik wel of niet, en dan waar

ze daarvan…

NYD kan ze iets openzetten!

ML ja.

NYD wooooow.

ML maar in principe verpietert al het sperma wat erin komt als zij niet wil. Dus het

is…

NYD stel je voor dat mensen dit ook konden doen.

ML Maar dat is dus je eigen…

NYD HOLY SHIT.

ML Je eigen facking evolutie, evolutionaire selectie eigenlijk of noem je dat, jij kan

zelf bepalen met wie jij wel of niet voortplant, ongeacht of iemand het afdwingt van

jou of niet, en niks ‘passieve gleuf’. *lacht*

NYD nee, geen passieve gleuf



ML *lachend* dacht ik, en er werd dus aangetoond in dit onderzoek: hoe meer

seksueel geweld er plaatsvindt binnen een eendensoort…

NYD ja.

ML hoe ingewikkelder de vagina en de penis van die eenden, want de evolutie was:

de ingewikkelde vagina was een reactie van de vrouwtjes op seksueel geweld.

NYD ja.

ML die resteert dan dus weer in zo'n ingewikkeld vagina. En dan moesten de

mannetjes zich ook weer aanpassen. *lacht*

NYD *begrijpend* ooh

ML Maar dat is dus een heel ander verhaal dan wat er daarvoor altijd…

NYD een simpele gleuf!

ML een simpele gleuf! Maar ook wat er daarvoor verteld was, was dat die eenden

penis dan was voor de mannetjes om elkaar af te troeven.

NYD oja.

ML weet je wel.

NYD oh wauw!

ML dus eigenlijk zet je zo dat hele…

NYD ‘k heb zoveel geleerd!

ML ja i know ik vond het heel interessant.

NYD ja leuk!

ML en daarna, heeft deze Patricia Brennan zich helemaal gestort op dierenvagina’s

en vrouwelijke genitalia bij dieren, want er was nogal een inhaalslag te maken, en nu

leidt ze dus een lab in de Verenigde Staten, waar ze naast bijvoorbeeld genitalia van

een eend ook de genitalia van alpaca's, dolfijnen, vleermuizen, haaien en slangen in

het zonnetje zet.

NYD allerhande dieren vagina’s.

ML in het zonnetje, want die zijn structureel genegeerd. En overal in het dierenrijk ja,

blijven die nog onderbelicht en ik vind dat zo raar, want dan ben je als collectieve

wetenschap benieuwd naar hoe evolutie werkt, hoe dieren zich voortplanten, hoe

seks werkt binnen een soort, waarom soorten op een specifieke manier geëvolueerd

zijn. En dan onderzoek je dus maar de helft, terwijl je hebt dat die hypothese van de

sleutel in het slot weet je wel, dat is Darwin volgens mij. En dat is het idee dat zeg

maar de al die al die al die variatie in genitalia binnen soorten, dat komt omdat dan

uiteindelijk mannetje en een vrouwtje zo goed bij mekaar passen dat dat dan precies



de sleutel past dan precies in het slot. En dan kies je d'r dus voor vervolgens voor

om alleen de sleutel te bestuderen en dat heel aan slot te laten zitten. En Patricia

Brennan is bijvoorbeeld ook de wetenschapper die vorig jaar in januari mede

ontdekte dat dolfijnen een grote, zeer goed ontwikkelde clitoris hebben!

NYD en!

ML en…

NYD slangen, toch?

ML oja en slangen ook.

NYD surprise! snakes have clitorises!

ML Maar…

NYD dat voor dus maar leuke kop.

ML Maar ik vind dus wel dolfijnen hebben dus een een zeer goed ontwikkelde clitoris

- als in, ‘t was een enorm ding, wat aantoonde dat ze waarschijnlijk ook gewoon echt

veel genot en plezier beleven aan seks.

NYD maar dat zijn die dolfijnen die, die hebben toch ook heel veel seks?

ML Die hebben ook heel veel seks en nu is dus ook om zeg maar toen was de

hypothese van hen, dan zal d'r ook wel grote clitoris zijn.

NYD ja.

ML en die was er dus ook!

NYD het klopte dus toch.

ML da’s toch enig!

NYD ja dat is enig.

ML ja en inderdaad, in december was er een onderzoek gepubliceerd over slangen

en die blijken niet één, maar twee clitorisen te hebben.

NYD *dromerig* twee…

ML *lacht* twee hemi-clitorissen,

NYD jeetje…

ML en die werden eerst aangezien voor geurklieren of onderontwikkelde penissen…

NYD *verontwaardig* neehee!!

ML maar uiteindelijk…

*beide lachen*

ML Ja, nou ja, de volgende onderzoeksvraag dat vond ik dan leuk, want ik, ik weet

niet, deze hele club mensen, die die slangen, dat is bijvoorbeeld niet ontdekt door

Brennan maar wel door mensen die dan aan haar gelinkt zijn ook en zo, deze hele



club mensen is gewoon helemaal hard aan het maken voor, zeg maar om de, om de

alles wat mist aan informatie, om dat gewoon naar boven te halen. En ik heb dus het

idee dat bij elke keer dat een onderzoek aantoont dat er weet ik veel, dat dat er dat

er weer een clitoris is of zo, dat dat hele beeld van dominante actieve mannen en en

en onderdanige passieve vrouwen…

NYD simpele gleuven.

ML simpele gleuven, dat dat gaat wankelen steeds meer. En ja, daar ga ik gewoon

wel lekker op, ook al gaat het me te langzaam.

NYD Ja.

ML dus ja, dat was mijn verhaal.

NYD é-nig!

ML Ik ga trouwens alle alle artikelen die ik heb gelezen hierover in de shownotes

zetten. Het is gewoon echt heel leuk. Ik ben de hele middag ermee bezig geweest:

clitoris, slangen, clitoris, ask me anything.

NYD en we gaan foto’s online zetten!

ML Absoluut.

NYD denk ik.

ML helemaal leuk, ja.

NYD Heb je ook foto's van die slangen-clitorissen, of?

ML Ik heb een filmpje, want de slangen is ook…

NYD wat is het meervoud van clitoris?

ML ja clitorissen…

NYD clitorissen!

ML en slangen. Penis! Hij heeft dus ook, een slang, heeft ook twee penissen.

NYD oh!

ML die kwam echt uit

NYD oké, ja.

ML en dus ook twee waren.

NYD maar dat was al bekend neem ik aan.

ML Ja dat was al bekend.

NYD maar dan ook dus twee vagina's.

ML Ja, dat vraag ik me dan dus af, volgens mij wel één vagina.

NYD Één vagina, waar dan twee penissen ingaan, en die splitsen zich dan op en die

kunnen dan twee clitorissen stimuleren ofzo.



ML volgens mij.. Ik heb werkelijk geen idee hoe dit werkt.

NYD Ik vind het leuk om hierin te duiken.

ML dit is mijn volgende onderzoeksvraag! De volgende onderzoeksvraag van de

onderzoekers die dan die clitoris van bij die slangen hebben ontdekt, om dus uit te

zoeken of dat is of slangen ook dat werkelijk dan dus plezier beleven aan seks, of

dat het bijvoorbeeld voor een andere functie is. Maar bijvoorbeeld omdat ze dan

meer ontspannen, want de penis schijnt dus helemaal met haken en zo te zijn

NYD hé get! he get.

ML hé get, maar echt heel erg leuk vind ik het dus m’n yes is yeee slangen

clitorissen!
EINDTUNE

NYD Dit was aflevering 116! De shownotes vind je op damnhoney.nl/aflevering-116 en die

wil je niet missen want die staan vol met allerlei eendenpenissen en clitorissen en…

ML vooral vagina’s.

NYD slangenvagina’s

ML afdrukken van vagina’s.

NYD afdrukken van vagina’s!

ML hartstikke leuk.

NYD en het transcript! Die vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering.

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

Liesbeth Smit, voor de website, en Melissa van der Zande, onze stagiair, is nog steeds met

vakantie!

NYD Het is ongelofelijk.

ML Ik mis Melissa.

NYD Maar toch bedanken we haar, want we love her. .

NYD En veel dank aan ons uittypteam: Marleen, Marlou, Marloes, Elise, Evq, Sjoera,

Melissa, Barbara, Joan en Fenna. Denk je nou als luisteraar, nou, eens in de twee weken

een minuut á 10/15 uittypen voor DAMN, HONEY om de podcast toegankelijker te maken,

dat lijkt mij wel wat? Geef je op via info@damnhoney.nl. We hebben dus echt al best een

grote club mensen, maar hoe meer hoe beter, want dat is het wat makkelijker om ook eens

een aflevering of twee over te slaan als je denkt het komt me even niet uit.

ML ja precies.

NYD maar je hoeft dus sowieso maar 1 x in de twee weken en ja je moet natuurlijk nooit iets.

ML Wij kletsen nog even door. In de ‘Je doet het er maar mee’ aka de bonuspodcast die we

hebben. We gaan het daar hebben over onze 23 for 23 lijst. Ik weet niet waarom ik dat in het

Engels zeg.

mailto:info@damnhoney.nl


NYD nou omdat het English is!

ML oja.

NYD het is een English concept!

ML nou, 23 dingen in 2023 wat we gaan doen en waar we zin in hebben, of er leuke dingen

op de planning staan. Dit is een traditie namelijk in ons huishouden:

NYD in het Damn, Honey huishouden.

ML Ja, bedenk een lijst met dingen die je zou willen doen in het komende jaar, in dit geval

dus 23 dingen!

NYD en die gaan we delen met jullie, dit kun je luisteren via petjeaf.com/damnhoney, vanaf

een eurootje per maand.

ML Of eh, of eh, niet!

NYD Zelf weten!

ML joe!

https://petjeaf.com/damnhoney

