
TRANSCRIPT Vegamisser, nieuwsmijden, rijlessen en One Love. DAMN, HONEY X

EEUW - deel 1

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

transcriptclub A: Paulien, Djuna, Yvonne, Ymke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en

Maaike

(rustige pianomuziek)

NYD *onverstaanbaar* gewoon online komt…

YPE Ik moet nog even oefenen hoor…

BOT Dames en heren: Ype Driessen.

*applaus*

START INTRO DAMN HONEY

NYD Die ken ik! Welkom bij ‘Zelf weten’!

ML De podcast in het theater en het is hartstikke eng

BOT Ik heb ons tune niet, dat is ook wat.

ML Wacht wel onze, maar niet je eigen?

BOT Nee…

NYD Apart.

ML Dan is dit dus Damn Honey

NYD Gaat helemaal fout

BOT Nou, dan doe ik deze wel

INTRO TUNE DAMN, HONEY EN PET SHOP BOYS TUNE VAN EEUW VAN DE

AMATEUR DOOR ELKAAR

YPE Nee dat vind ik rommelig.

ML Dat vindt ie dan weer rommelig.
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BOT Ja is het ook

ML En hij heeft al geen draaiboek

BOT Oké, dit is….. DAMN HONEY!

NYD Dit is…

NYD & ML (in koor) DE EEUW VAN DE AMATEUR!

BOT Aflevering?

NYD Ja 105? 105+?

BOT 105-ish?

ML 360.

(gelach) Nee

BOT Deze keer aan tafel: Marie Lotte Hagen

ML Hallo dat ben ik, ja hai ja.

BOT Nydia van Voorthuizen.

NYD Dat ben ik.

BOT Ype Driessen.

YPE Hajetoo.

BOT En jullie stagiair Melissa… waar ik de achternaam niet van weet.

ML Ja Melissa!

NYD Van der Zande.

ML We zwaaien nu naar haar, ze zwaait nu terug.

NYD Like a royal.

BOT Mijn naam is Botte Jellema, ik ben je vriend.

NYD & ML Huh wat?
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*gelach*

BOT Zo begint The Verge podcast altijd.

ML The Verge?

YPE Elai heet hij volgens mij…

NYD Dat is een insiders podcast nerdige grap

BOT Het is een beetje, ja… Daniël moet hier waarschijnlijk keihard om lachen.

NYD Oh!

ML (zwoel) ik ben je vriend.

YPE Heel eng…

ML Doodeng

YPE ‘I’m Chucky and I’m your friend’ is het toch?

ML Ja!

BOT Misschien komt het daar wel vandaan, want het is een ontzettende

nerd-podcast, dus dat zou heel goed kunnen.

NYD Nou mensen, welkom in de chaos.

YPE Ja de sfeer zit er goed in

BOT We gaan even uitleggen hoe deze chaos werkt.

ML *Lachend* ja, we weten het zelf pas net.

BOT Marie Lotte en Ny…

NYD *onderbrekend* Marie Lotte is de baas

BOT *lachend* nee…. Ja, wij verdie… Ype en ik verdienen 13% meer dan jullie.

NYD Ja

ML Dat is alvast een loonkloof-grap.
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BOT Ja. Jullie zijn Damn Honey, het boek, de podcast en de theatershow en

eigenlijk: wat niet? En wij zijn de Eeuw van de Amateur en wij vinden elkaar leuk en

daarom dachten we: we gaan een keertje samen. We hebben al een keer samen

een podcast gemaakt, volgens mij?

ML Ja ja ja

NYD Ja dat klopt, vorig jaar.

BOT Dat was diep in de corona.

YPE Volgens mij? Zelfs ik weet dit nog!

BOT Ja ik weet niets meer

YPE Huh!

ML Dit was vorig jaar niet diep in de corona, toch?

NYD Sterker nog: je hebt ‘m echt drie weken geleden ofzo nog in de repeat gegooid

op je feed.

BOT Da’s waar

YPE Repeat op je feed!

ML Wie bent u?!

*gelach*

YPE Weet je dat niet meer? Met die foto. En dat Marie Lotte en ik een soort van

hetzelfde zijn en Nydia en jij.

ML Ja! Nou oké, maakt niet uit, we doen het wel gewoon opnieuw… het hele

gesprek.

*gelach*

BOT Goed, de chaos die we uit moeten leggen is een beetje het volgende:

YPE Ben jij een beetje overwerkt? Is dat het?

BOT Ja ik ben een beetje overwerkt.
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NYD Wil je het daar even over hebben?

YPE En jij zit met corona.

NYD Ja, nou goed ik heb het niet meer, maar het zit nog in m’n brein.

BOT Gadver.

YPE Ja precies.

ML Jullie wattenhoofden zijn een beetje hetzelfde.

YPE Het moet een beetje van ons komen.

ML Oei.

YPE Ik kijk nu naar Marie Lotte.

ML Dat is nooit.

YPE Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren.

NYD Deze mensen geven de regie echt niet uit handen hoor.

*gelach*

BOT Hoe zit het in je brein dan?

NYD Ja warrig.

BOT Ja?

NYD Ja echt… gewoon rare dingen in m’n hoofd.

BOT Dit is grappig, want jij bent warrig van corona en ik zit met m’n werk echt

helemaal…. Dus het moet inderdaad van jullie komen.

NYD Terwijl wij normaal natuurlijk zo eh…

BOT Snappy!

NYD en precies weten.

YPE Maar het is een vervelend gevoel, toch, die watten in je hoofd?
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NYD Ja dat is het wel. Al helemaal omdat we dus in het theater staan, dus we op

bepaalde momenten echt scherp moeten zijn. Kijk als ik nu niet zo scherp ben dan

vergeef ik het…

BOT Sterker nog: je moet negentig minuten aan tekst onthouden.

NYD & ML *in koor* precies.

ML Ik weet ook nog dat na mijn corona dat ik gewoon woorden vergat. Ik kon

gewoon op hele regular woorden niet komen, dus ik ben benieuwd hoe dit gaat.

BOT Dus gewone woorden, in plaats van regular?

ML *spottend* regular woorden… Het woord regular is nooit meer teruggekomen in

het Nederlands. Voor eeuwig…

NYD Lost.

ML Ik weet niet wat het is.

BOT Verloren?

*gelach*

YPE Of het biedt ons houvast, want uit je hoofd leren lukt dan weer wel?

NYD Nou, we zijn nog aan het try-outen, dus dat betekent dat je regisseur het soms

weer helemaal anders wil doen

BOT Oh god…

NYD Dus dan heb je het net helemaal goed in je hoofd en dan zegt ze: ‘nou ja die

scène, ja, we moeten echt iets met die scène.’ En dan moet het heel anders.

YPE Ja. Nou dat is echt een reclame voor jullie try-outs.

NYD *lachend* Ja, kom allemaal naar Roosendaal.

ML Ja try-outs zijn hartstikke leuk. Kom ons daar maar gewoon feedback geven, of

gewoon je duim opsteken en zeggen dat je van ons houdt.

YPE Ja maar dit komt goed, en het komt wel weer goed.
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NYD Ja, het komt sowieso goed.

BOT Ik vind dat we een apart blokje moeten maken over jullie theatershow.

NYD Heel goed idee

BOT In een afgebakend deel van de podcast. Want nog steeds hebben we de chaos

niet uitgelegd.

NYD & ML *in koor* Nee.

BOT De chaos is namelijk dit: je hoort van deze podcast-aflevering die wij met z’n

vieren maken deel 1 in de feed van De Eeuw van de Amateur en deel 2 hoor je in de

feed van Damn Honey.

NYD Ja

BOT Of andersom.

ML Dat weten we nog niet.

NYD Nee, we gaan dat nu beslissen, want anders zijn we echt lost.

ML Deel 1 Eeuw van de Amateur, deel 2 Damn Honey

BOT Ja, moet dat het zijn?

NYD Ja dat is het.

BOT Moeten wij weer als eerste?

NYD Altijd mannen eerst

BOT Ah…

YPE Heren gaan voor.

ML Precies

BOT Oké, dan doen we dat. En ik ben dan ook van het uitleggen waarom dat dan zo

wordt gedaan. Dat is namelijk omdat… met het idee van…

YPE Geld!
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*gelach*

NYD Streams!

ML Luistercijfers!

*gelach*

ML We lokken jullie.

BOT Dat ál die luisteraars van jullie ook een keertje naar De Eeuw luisteren. En die

paar luisteraars van ons ook een keer naar jullie luisteren.

ML Nou, nou, een paar…

YPE In order to be successful one must at all times project an image of succes.

BOT *zegt het laatste deel van de zin mee met YPE* Sorry Ype.

ML Precies

BOT Dus ál onze luisteraars ook naar Damn Honey gaan luisteren.

NYD Kan niet wachten

BOT Dat is het idee. Dus je hoort aan het einde van wat je nu hoort een soort stop of

overgang of iets, dat moeten we nog even bedenken hoe we dat gaan doen.

YPE (lacht) Tsjonge jonge

NYD Een piano-intermezzo.

BOT Ja, een piano-intermezzo van Ype. Ik ga dit helemaal uitwerken zodat ik het

zelf uiteindelijk ook snap, Ype.

YPE Oké dat is goed. Maar ik bedoel: de mensen hebben… begrijpen toch… horen

toch wel vanzelf wanneer dit afgelopen is.

NYD *lacht*

BOT Het is natuurlijk allemaal kut
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YPE Jullie zijn het weer zo aan het overthinken, ongelofelijk gewoon. Kunnen we

gewoon beginnen?

ML We zijn al tien minuten bezig met deze intro

YPE Ik snap wel dat jullie… dat wij als eerste gaan… dat al deze crappy uitleg - die

niemand interesseert - allemaal bij ons zit.

*gelach*

BOT Oké, ehm…

YPE Nou, dit was alles waar we vandaag tijd voor hadden. Leuk dat jullie geluisterd

hebben.

ML Ja, nu naar deel 2!

*gelach*

ML De rest vind je in de Damn Honey-feed

NYD Maar wij zijn de podcast over shit waar je als vrouw mee moet dealen. En jullie

zijn de podcast over… ?

BOT Over shit, nee, over alles, sorry.

NYD Ja over alles!

ML En dat gaat gewoon heel goed, dat matcht goed, dachten wij.

BOT Ja.

NYD Dan weten de mensen maar een beetje waar ze naar luisteren.

BOT Want in deze aflevering gaan we het ook hebben over shit waar je als

LHBTQ-er mee moet dealen, mensen.

ML Absoluut, ja.

BOT Ype is weer terug van een vakantie.

YPE Worden wij ook steeds activistischer of niet? Jij vooral.
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BOT *twijfelend* Mwoah, ja, beetje.

NYD *spottend* De Woke-beweging

ML Infiltreert hier ook

YPE Ja, want ik denk dat… Botte denkt dat als wij heel activistisch zijn we meer

kans maken op de podcast-award.

NYD Aaaaah!

BOT *lacht*

YPE Nee hoor, dit heb ik zelf verzonnen. Maar ik zou het wel een klap in het gezicht

van alle LHeeBee… jezus, ik weet niet eens hoe je het sp… ik weet niet eens het

woord.

BOT Jezus, Ype.

YPE Ik zou het wel een klap in het gezicht van de queer-community vinden als wij

die award zouden krijgen. Als ie naar een voetbal-podcast zou gaan.

BOT Over Feyenoord nota bene!

YPE Dat zou ik wel een behoorlijke klap in het gezicht van heel queer Nederland

vinden.

ML Ja

*gelach*

ML Gaan we het straks ook nog even over hebben

BOT *lacht*

YPE Vind je niet?

NYD Nee dat zou echt niet kunnen.

YPE Dat zou echt niet kunnen

ML Nee. Wanneer is het… wanneer is deze award?
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YPE Ik hoop dat de jury luistert!

BOT Ergens in november?

NYD En dat ze dan ook de kwaliteit van deze podcast

*gelach*

ML Ik hoop dat ze NU luisteren!

*gelach*

BOT Dat Zwitserse zakhorloge dat de Eeuw van de Amateur is.

NYD Oh wat erg… oké.

ML Iemand viel bijna van de stoel…

BOT Zullen we gewoon beginnen met de…

JINGLE FEMIMIST SPEELT AF

BOT Dit is een rubriek van Damn Honey en dat is de ‘Femimisser’.

ML De Femimisser, ja.

YPE Fijn dat je het even mansplaint.

*gelach*

BOT Oké, eeehm… Ja wie wil?

ML Nou, ik heb begrepen dat Ype een énorme femimisser had.

YPE Ja ik heb er één… Nou ehm (schraapt keel). Ik ben echt superfan van de

Volkskrant (lacht). Ik ben helemaal gestopt, maar dan ook echt helemaal, met het

volgen van het nieuws. Maar tegelijkertijd ben ik er vagelijk bewust van, of althans

op geattendeerd, dat het niet volgen van het nieuws een privilege is.

BOT Kun je me uitleggen hoe dat privilege in elkaar steekt?

YPE Nee…

BOT Alsjeblieft?
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YPE Nou ja, dat weet ik niet zo goed, dus ik weet ook niet zo goed of ik het er mee

eens ben.

BOT Hmmm.

YPE Snap je? Maar het zit af en toe in mn hoofd dat ik denk van: ‘Oh ja, er zijn

mensen die vinden dat dit een privilege is’. Ik kan me er wel… ik heb me niet in de

argumentatie verdiept eigenlijk, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.

BOT Kun je dat dan uitleggen? Want ik snap het eerlijk gezegd niet helemaal.

YPE Nee?

BOT Nee.

YPE Ehm…

BOT Dat je in zulke weelde leeft dat je het je kunt permitteren om niet het nieuws te

volgen?

YPE Ja, of dat dingen je niet ehm….

BOT Niet zullen raken?

YPE Ja.

NYD Ik kan wel ergens… misschien niet nieuws in het algemeen, maar even de

Iran-opstand als voorbeeld. Daar zouden jullie van kunnen kiezen van: nou, dat volg

ik gewoon niet. Maar als je een link hebt met Iran  dan kun je dat nu eigenlijk niet

niet volgen. Want je familie zit daar, of je vrienden. Dus dan zou je het een privilege

kunnen noemen om je daar niet druk om te maken, het niet te volgen. Van: ‘ja ik vind

het heel erg, maar ik hoef het allemaal niet te lezen.’. Misschien zo, zo zou ik het

misschien wel snappen. Maar helemaal in het algemeen, zo alle nieuws niet lezen?

ML Maar het is toch wel een luxe dat je daar voor kan kiezen? Dat je gewoon denkt:

weet je, ik leef gewoon m’n leventje, ik vind het wel gewoon best.

YPE Ja, ja…
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ML Ik lees geen kranten, ik kijk niet op Nu.nl, of lees de Volkskrant niet en ik vind het

wel prima zo. En dat dan je leven gewoon voortkabbelt en je daar verder helemaal

geen gevolgen van ondervindt.

BOT Ja, oké, die snap ik, maar het is wel zo

BOT & YPE *door elkaar*

BOT Sorry

YPE Nee.

BOT Het is wel zo dat als je het nieuws volgt dat je nog steeds maar een deel van

het nieuws volgt. Het is onmogelijk om al het nieuws te volgen.

YPE Hm hm.

BOT Dus het is niet aan of uit. Ik bedoel, jij kiest er voor om al het nieuws niet meer

te volgen. Maar zelfs ik, iemand die het nieuws volgens mij wel redelijk volgt, ik weet

ook niet precies wat er op dit moment in Zimbabwe aan de hand is. Gelukkig heeft

Damn Honey uitgelegd wat er in Cuba allemaal aan de hand is net.

ML Jaaaaa.

BOT Maar dat weet ik ook maar gedeeltelijk. Dus hoe werkt dat privilege dan als je

toch moet constateren dat je altijd maar een deel kunt volgen? Of is dat ook een

privilege?

YPE Nou…

BOT Want het is ook wel een inspanning om het nieuws te volgen.

YPE Je hebt het nieuws en je hebt ook misschien meer trends in het nieuws, waar

het dan ook om gaat.

BOT Headlines?

YPE Nee ja, ik weet dus ook niet zeker of het zo is, maar ik denk er gewoon af en

toe… Maar wat Marie Lotte net zegt van: Ik leef gewoon m’n leventje en vind het wel

best zo. Dat is natuurlijk niet hoe ik er helemaal in zit.
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ML Nee nee nee, maar het is wel hoe ik het privilege uit zou leggen.

YPE Nee ik ook, ik ook. Maar ehmm… dit was eigenlijk alles.

ML Want het nieuws volg je niet uit zelfbescherming?

YPE Ja.

ML Omdat het gewoon te deprimerend is nu?

YPE Ja.

ML Daar praten we ook wel eens over in de podcast, dat we soms zo lamgeslagen

zijn van hoe kut alles is en hoe kut de wereld is. Dat je gewoon soms ook eventjes

niet meer… Al onze gesprekken gingen op een gegeven moment ook zo’n negatieve

spiraal in en dan is het een soort zelfzorg om te zeggen dat je het nieuws niet meer

leest en je jezelf daartegen beschermt. Dat vind ik ook gewoon verantwoordelijkheid

nemen voor je eigen…

BOT Psychische gezondheid.

ML Precies, ik wilde zeggen ‘mental health’, maar dat mag niet.

BOT Mooi, goed geNederlandst.

NYD Stel iemand volgt helemaal het nieuws, maar die heeft er helemaal geen

gevoel bij, maar dan volg je wel heel braaf al het nieuws. Dat is toch ook een

privilege? Het gaat toch ook om wat het bij je oproept ofzo?

ML Ja precies, de intentie erachter.

NYD Zo van: ‘oh Baudet heeft allemaal antisemitische shit gezegd, maar I don’t

care.’

ML Maar ik weet het nu wel, want ik lees het nieuws.

BOT Hmmm.

NYD Dat vind ik misschien nog wel meer privilege. Nou ja, ik weet niet, het is

gewoon een interessant vraagstuk waar we met mijn coronabrein in ieder geval niet

uit gaan komen vanavond.
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YPE Ik heb nu toch mijn straatje wel lekker schoongeveegd.

*gelach*

YPE Ik vraag me alleen af hoe ik nu ooit weer terug moet gaan.

BOT Het nieuws in?

YPE Ja.

NYD Maar hoe kun je geen nieuws volgen? Dat vind ik nog best knap.

YPE Nou dat is ook best wel moeilijk, want vanochtend zat ik *doet een chique

stemmetje* in een hotel-lobby in Milaan.

*gelach*

ML Hoe kwam je daar?

YPE Toen hing er zo’n scherm en ik schiet helemaal in een stuip gewoon. Ik moet

het wel gewoon actief…

ML Ontwijken.

YPE Ontwijken, ja.

NYD Maar dan zit je ook niet op Twitter?

YPE Nee.

NYD Da’s slim.

YPE Nou, heel soms kijk ik door m’n ogen wimpers, want ik heb wel gezien wat

Botte eergisteren op Twitter allemaal zei, dus dan heb ik dat draadje bekeken. Maar

ik kijk alleen nog maar naar mijn notificaties. Maar het is toch moeilijk om het nieuws

te vermijden, want bijvoorbeeld op Instagram komt er ook van alles voorbij. Dat

probeer ik dan eigenlijk soort van niet te kijken. Maar dan gaan de Pet Shop Boys

bijvoorbeeld  ... Oh, de Pet Shop Boys! Nu, doe de jingle!

NYD Ja! Tutududu! Anders moet ik 'm gaan zingen en dat wordt heel ongemakkelijk.

[DE PET SHOP BOYS JINGLE SPEELT KORT]
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*Iedereen lacht*

YPE Ja, die zijn ook heel veel aan het instagrammen over onder andere Iran.

NYD Ja, want Instagram is ook niet nieuwsvrij natuurlijk.

YPE Nee, maar ook op gekke manieren is het dan niet nieuwsvrij. Dat je denkt van

de Pet Shop Boys kan ik toch wel volgen?

NYD Dit was toch veilig? De Pet Shop Boys kon ik toch volgen?

ML En dat kan dan niet, nee.

NYD Nee!

BOT *journaalstem* "Straks in deze podcast: wat Botte zei op Twitter."

*Iedereen lacht*

NYD Ja! Maar echt.

BOT Maar eh ... toevallig – ik snap ook niet waarom, maar het gebeurde – liep ik

jouw Donny tegen het lijf afgelopen weekend en toen hadden we het hierover. Ik kan

het ook anders formuleren. We hadden het over jou en jou niet-nieuws-volgen.

YPE Ja.

BOT En ik weet niet waarom ik Donny hierbij haal, maar goed. Laat ik zo zeggen: we

kwamen samen tot de conclusie dat het ook wel een klein beetje geruststellend kan

zijn om juist wél op een bepaalde manier delen van het nieuws te volgen.

YPE Ja, dat klopt. Dat is ook het vervelende eraan.

BOT Want wij hebben nu een paar keer de naam 'Iran' laten vallen, in combinatie

met nog wat andere enge dingen, en jij weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. Dus

misschien gaat het in jouw fantastische brein wel alle kanten op.

YPE Ja. Ik hoor de hele tijd een gitaar meetrillen.
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BOT Ja, ik hoor 'm ook. Terwijl wij aan de praten zijn. Dat hoor je niet op de

microfoon, hoor. Maar het mag.

YPE Ja, het is net alsof ik in een soort Sixtijnse kapel zit te praten.

*Iedereen lacht*

BOT Een soort natuurlijke galm die er gecreëerd wordt daardoor. Maar hoe denk je

daarover?

YPE Nou ja, ik heb het als eens eerder een tijdje gedaan en toen ben ik toch weer

langzamerhand teruggegaan door één keer per dag Teletekst te bekijken.

BOT Lettertjes, geen plaatjes.

YPE Nee. Dus misschien moet ik langzamerhand op een gegeven moment weer

terug de wereld in.

BOT Heb je overwogen - want ik heb hier nog verder over nagedacht. Ik heb over

jou nagedacht in jouw vakantie.

ML Dat is toch leuk.

BOT Of je het leuk zou vinden om een nieuwspodcast te gaan luisteren.

YPE Nee.

NYD Oe ...

BOT Dan heb je ook geen plaatjes, minder enge geluiden.

NYD En verdieping.

BOT Verdieping. Er is een persoon die tegen je spreekt.

ML Lekker afgekaderd.

BOT Ja, een soort vertrouwdheid.

YPE Hmm, ja ... Misschien …
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BOT. Ja, ik zie het zo snel nog niet gebeuren, maar oké. Ik wilde je die tip

meegeven. En hoe volgen jullie nieuws eigenlijk?

ML Heel ... hoe noem je dat?

BOT Gedoseerd?

ML Nee, absoluut niet

NYD Obsessief.

ML Obsessief. Als er liveblogs zijn op de NOS, dan staat alles open. Ik kan zelf wel

zeggen dat ik daar bijna verslaafd aan ben.

BOT Van liveblogs?

ML Van liveblogs, ja.

NYD Dat is ook een privilege, hè? Als je voor je plezier ramp/liveblogs zit te leven.

ML Het is géén plezier, maar ik ben wel echt een doomscroller en mijn mentale

gezondheid gaat er ook vaak een beetje ... Wat gebeurt hier?!

BOT Nou, ik zag dat Nydia in het donker zat en ik vind dat helemaal niks. Dus ik heb

die lamp wat hoger gezet en nu zit ze gewoon weer in het licht.

ML Eh, waar was ik? O ja, ik ga eigenlijk helemaal niet zo lekker op dat

doomscrollen, maar het is een soort rare verslaving dat ik de hele tijd wil weten of er

al updates over bijvoorbeeld Iran of Oekraïne. Daar zit ik dan de hele tijd op

verversen te klikken. Het zit ook echt in m'n riedeltje websites. Dan open ik

Facebook nog een keer en dan ga ik daarna automatisch naar de NOS.

BOT en NYD Facebook?!

ML Facebook open ik ook nog steeds op mijn laptop.

NYD *lacht hard*

BOT Facebook. Bestaat dat nog, joh?
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NYD Ga je voor je nieuws naar Facebook?!

ML Nee, niet voor mijn nieuws! Maar hebben jullie niet van die pagina's die je altijd

opent als je op je laptop zit?

NYD Nou, Facebook zit daar echt no way in.

ML Bij mij wel.

YPE Nou, in de tijd dat ik nog ... Hebben we het hier daar wel al eens over gehad?

Dat ik een pagina open waar ik al op zit.

ML Ja! Dan zit ik op m'n laptop ergens op en die open ik dan ook om mijn telefoon.

YPE Of gewoon op mijn computer zelf. En dan denk ik van 'oh ja, even kijken wat er

op Mediacourant is. Oh nee, ik zit al op Mediacourant'.

NYD, ML en YPE lachen.

ML Dit heb ik met de NOS. Dus dit herken ik erg, ja. Maar, nee, ik kan dat helemaal

niet gedoseerd tot me nemen. Ik ben een soort, ik weet niet.

BOT Maar wat haal je daar uit?

ML Ik weet het niet zo goed. Het is iets wat ik maar blijf doen en waar ik me ook niet

per se heel prettig door voel. Mijn vriendin wordt er ook een beetje gek van, omdat ik

's ochtends wakker wordt en dan mijn telefoon pak, dan is eerst mails checken en

daarna het nieuws checken. Dan zit ik al meteen weer met: 'schat, de Krimbrug is

opgeblazen'. En dan zegt zij altijd: 'liefje, ik word net wakker'.

BOT De Krimbrug is opgeblazen!

*Iedereen lacht*

ML Zo gaat dat. Ja, het is heel lekker wakker worden bij mij thuis.

BOT O, god.

ML Precies, dat zal wel. Maar dat maakt niet uit. Het is ook helemaal geen

belangrijke brug.
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*Iedereen lacht*

NYD O, god.

ML *lachend* Hier zit tegenover je echt je tegenpool.

YPE O, god. Ik was dus op vakantie en ik zag nog een internationale krant en toen

dacht ik van: o, ja...

BOT Le Monde

YPE Le Monde, ja. Dus die lees ik natuurlijk wel gewoon.

BOT De Frankfurter Allgemeine.

YPE De Frankfurter Allgemeine, ja. De Süddeutsche Zeitung. En toen zag ik die

buitenlandse kranten en toen dacht ik: o ja, vroeger ging je dan op vakantie en dan

wist je niks. Ik weet niet hoe oud jullie zijn? En dan snakte je naar een krant. Op een

gegeven moment kon je dan in een of ander Italiaans dorp een Telegraaf van vier

dagen daarvoor vinden, waar dan niks in stond en zo. Dan was dat toch helemaal

lekker en zo. Maar dan was je er echt helemaal uit.

BOT Dat is een privilege, hè?

*Iedereen lacht*

YPE Privilege, haha. Maar het was wel zo. Ja, ik bedoel, toen wist je niet dat dat

lekker was. Ik wel al weer naar die tijd. Of ik ben, probeer dus een beetje naar die ...

Nou ja, ik weet het niet. Ja, jij kijkt mij aan!

BOT Nou, ik maak mij echt een beetje zorgen. Ik ben bang ... Ik maak me echt

zorgen, omdat ik denk dat het echt niet goedkomt.

NYD Dit is eigenlijk gewoon een interventie, deze podcast.

BOT Ja, je moet ... Je kan ...

NYD Je mag zelf weten ...
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BOT Je kan naar de podcast De Dag luisteren. Dat is een podcast van de NOS. Dat

is zoiets als The Daily, maar dan van de NOS op Radio 1. Ik maak hem af en toe en

het is op de achtergrond ...

YPE Je hebt toch ook allemaal verwarde scholarly types die de hele dag thuis, weet

ik veel, handschriften van Bach zitten te analyseren of zo.

BOT Ja, daar maak ik mij ook zorgen over.

YPE O, ja. Ik wilde net zeggen: moet íedereen dat dan doen? Kan ik niet iemand zijn

die in ieder geval voor een tijdje dat lekker niet doet en iets anders doet?

BOT Ik ben er niet voor, Ype.

NYD Je kan het Jeugdjournaal kijken. Of de website. Daar was ik laatst

overgeschakeld toen ik het even niet meer aankon allemaal.

BOT De website van het Jeugdjournaal?

NYD Ja, en daar brengen ze wel ook hét nieuws.

BOT Dode orka...

NYD Dode orka?

BOT Dode orka.

NYD Dat nieuws heb ik even gemist.

YPE Dit vind ik wel echt een goede tip. Dit vind ik een goeie tip.

NYD Ja, nou, alsjeblieft.

YPE Dit is misschien iets waar ik iets aan heb.

NYD Ik heb het niet zelf bedacht, geloof ik, maar toch namens mij alsjeblieft.

YPE Leuk, dankjewel. Dat is misschien wel mijn herintreden, Botte.

ML Jeugdjournaal, ja.
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YPE Maak jij je nou niet te veel zorgen om mij.

BOT Ik vind het oprecht een goed idee. Nydia, en jij dan? Je nieuwsconsumptie.

NYD Mijn nieuwsconsumptie? Ik denk vooral via Twitter. Daarom vroeg ik ook aan

jou: zit je dan niet meer op Twitter? Want Twitter, dat is juist de plek waar mijn

nieuws binnenkomt.

YPE Echt?

NYD Ja!

YPE Maar dat is toch vreselijk?

NYD Nee, je moet de juiste mensen volgen.

BOT Volg je CNN en zo?

NYD Nee, nee. Je volgt mensen die op bepaalde onderwerpen veel weten,

feminisme veelal, en die zorgen er dan voor dat dat nieuws altijd wel bij mij terecht

komt.

ML En dat nieuws is er ook altijd wel eerder dan op de reguliere sites. Ik durf

'regular' niet meer te zeggen.

NYD Ja, dat soms inderdaad.

BOT Niet al het feministische nieuws haalt de website van de NOS.

NYD Nou, zoals nu met Iran. Dat is wel echt op Twitter, maar ik vind het moeilijk om

daar nieuws over te vinden. En dan op Twitter vind ik dan wel dingen.

BOT We hebben een hele mooie De Dag daarover gemaakt.

NYD Nou, die ga ik luisteren. Goeie.

BOT Oké, Twitter. Ja.

NYD Maar Twitter is ook een hell hole natuurlijk. Wacht, laten we femimissers

verdergaan. Ja, toch? Ik heb wel een femimisser die ik ook wel eeuwerig vindt.
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BOT Wil je de tune opnieuw?

NYD Eh, ja. Doe maar.

ML Doe maar.

NYD Gooi die shame bell er nog maar een keer in!

FEMIMIST TUNE (shame bell)

NYD Oké, het is al een tijdje geleden. Ik was bij mijn ouders en ik ga daar niet zo

vaak eten. We gingen daar brunchen voor mijn vaders verjaardag en toen hadden ze

dus allemaal vleesdingen. En ik eet dus al heel lang geen vlees meer, maar ik durf

dan dus niet te zeggen: mam, ik ben echt al vet vegetariër. Dus ik heb Daniël geappt

terwijl we aan tafel zaten: we zijn nu even geen vegetariër.

YPE Nee!!!

NYD Ik dacht ook: hier gaat Ype echt op aanslaan. Omdat ik het gewoon echt niet

over m'n hart kan verkrijgen. Het was een soort high tea en dat had mijn moeder

helemaal ergens besteld. Het was zo van: en dan komen jullie high-teaën voor

papa's verjaardag. En toen kon ik dat niet niet doen. Maar ik kon wel een soort van

sneaky geen vlees eten. Maar Daniël, die moest haast wel, want anders dan was er

echt weinig gegeten van de vleesdingen. En dat was ook raar geweest!

*Iedereen lacht*

ML Maar zat je naast hem: we zijn nu even geen vegetariërs?

NYD Ja.

ML Oké, haha.

YPE En wat zei/appte hij terug?

NYD Is goed.

BOT Dat is gemakkelijk.

YPE O, wow.
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BOT Heb je het er überhaupt nog met je ouders over gehad?

NYD Nee.

ML Je moet het nu wel gaan weken voor de volgende keer.

NYD Ja, precies. Maar er zijn dus niet zoveel keren, want ik eet daar eigenlijk nooit.

We komen sowieso weinig daar; ze komen eerder naar ons toe.

BOT Geef het twee maanden, dan is het kerst.

NYD Nee, wij doen niet aan kerst.

BOT Echt niet? O mijn god, wat zalig! Zalig geen kerstfeest. *maakt een

hymnegeluid*

NYD Ja, I know. Het is heerlijk. Dus het is niet iets wat vaak voorkomt en ja, laatst

waren we dan op een boot voor mijn moeders verjaardag en daar was gewoon zo'n

brunch of lunch, weet ik veel, waar je gewoon dingen kon opscheppen, dus ik eet

eigenlijk altijd vega waar zij bij zijn.

ML Ze hebben het gewoon niet door.

NYD Ja, of ze registreren het niet. Ik heb ook de veronderstelling dat mijn moeder

ADHD heeft. Ik kan soms dingen erin stoppen die er gewoon meteen weer uit gaan.

Dus als ik nu tegen haar zeg: maar mam, ik eet echt al weet ik hoe lang meer geen

vlees, dan zal ze echt zo zeggen: hè? Huh?.

YPE Ja, nou, ouders vinden dat niet leuk, vaak.

BOT Dat je geen vlees eet?

NYD Wat niet?

ML Dat je vegetariër bent?

YPE Ja. En als in het algemeen, en dat heb ik uit het boek Eating Animals van

Jonathan Safran Foer, als je dus je eetpatroon verandert.

BOT Niet recent herlezen, maar…
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ML Nee, dan heeft ze nog een verhaal.

YPE Nee, omdat de band van ouders naar kinderen via eten gaat. En dat kan

voelen, en dat is vaak wel zo, als een verwerping van de ouder-kindband.

BOT Mijn moeder wil mij ook de hele tijd allemaal eten geven. Echt de hele tijd.

YPE Ja, ja. Ik vond het dus ook moeilijker om tegen mijn ouders te zeggen dat ik

vegetariër was dan dat ik uit de kast kwam, zeg maar. Daar hadden ze echt moeite

mee.

ML Oh. Bij ons gaat het, denk ik, juist andersom, want ik of m'n zusje leren mijn

ouders soms iets op het gebied van eten waar mijn moeder dan helemaal op

aanslaat. Bijvoorbeeld: ooit had ik haar een keer geïntroduceerd aan sesamolie en

vervolgens krijg je dat dan in álles. Maar het natuurlijk een superheftige, nogal

penetrante smaak, die je niet overal in wil. Maar ze deed het echt door alles heen.

En dan is het van: ja, ik heb weer sesamolie gebruikt. Ja, nou ik proef het, haha. En

datzelfde had ze met avocado's, toen die er nog net waren, en dan overal dat

erdoorheen. Maar daar sloeg ze dan wel heel erg op aan, dat er dan iets nieuws

geïntroduceerd werd.

YPE Leuk.

ML Ja.

YPE En wat had jij nog voor een giller?

ML Please, vertel die giller.

NYD Die giller? Nee, dat kan ik niet vertellen! Dan kan ik alleen off-camera of off-mic

vertellen.

BOT Was het te erg?

NYD Ja, wat jij net opgooide toch?

ML Ja.

NYD Nee, dat kan niet! Sorry!
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YPE Maar je ouders luisteren toch niet naar De Eeuw.

NYD Nee, want dan zul je zien dat er iemand wel luistert en het bij ze brengt. Dat

kan écht niet.

YPE O, shit.

NYD Dit is voor de luisteraar natuurlijk ook verschrikkelijk dat dit nu gebeurt.

YPE Dan editen we het er maar uit. O nee ...

NYD Edit het er maar uit.

YPE En mag ik ook nog een heel korte? Want wij waren dus in Italië. Hoe vaak heb

ik dit al gezegd? Nou, en we hadden penne arrabiata besteld in een gezelschap van

vegetariërs - drie van de vier mensen - en toen zat er spek in.

ML Oh.

NYD En dan? Wat doe je dan?

YPE Dat hoort dus niet en je verwacht dat Italianen dat weten. En ik bedoel, het

hoort echt niet en dat gebeurt ook echt nooit. Nee, ja.

BOT Italianen-splainen.

YPE Nou ja, maar dat is gewoon... Maar hoort gewoon echt niet en het gebeurt ook

nooit. Ja, we waren helemaal van…

NYD Dit mag niet!

BOT Hij komt echt van de goeie kant van het spoor hoor

YPE Ja, maar we hadden gewoon geen zin in… Nou ten eerste… Nee in spek niet,

maar ook niet in dat gesprek enzo en het gezeik en het gedoe. En het was ook echt

al super laat.

BOT Spekjes zo uit gevist.
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YPE Dus we hebben die spekjes daar allemaal een soort van uit gedaan naar één

iemand. Iemand kom het echt niet aan, die heeft gewoon geruild met degene die het

niet had. Maar wij hebben de spekjes eruit gevist enzo. Maar toen hadden we ook

geen zin om dan nog dat die borden werden opgehaald en dat allemaal zo was

van…

BOT Dat de spekjes werden gevonden

YPE & NUD “Oh was hier iets mis?”

YPE Ja, dus toen hebben we het nog onder een soort pizzakorst verstopt enzo. En

onder een servet.

ML Om te voorkomen dat je het moeilijke gesprek te voeren.

YPE Nou gewoon geen zin in het gesprek.

BOT Dit is een vega-misser!

NYD Nou herkenbaar.

ML Dit is ook een femi-misser.

BOT Nee, dit is een vega-misser.

NYD Maar vega-misser is ook femi-misser. Alles, ja tuurlijk!

BOT Jezus

ML Wat is jouw vega LHBTI femi-misser?

BOT Euhm…

NYD Ja, Bot is de woke beweging he aan deze tafel.

BOT Nee, hou op.

*lachen allemaal*

BOT Maar ik heb wel een vega verhaal. Wat ik achteraf echt wel een beetje stom

vond. In de kantine van de NOS…

NYD Waar je werkt, voor de mensen die dat niet weten.
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BOT Af en toe werk… Daar, als ik dan ‘s avonds moet werken kan ik daar ook eten

en keuken is daar echt prima. Ze hadden op een gegeven moment hadden ze daar

dan een gerecht. Ik ben vergeten wat het precies was, omdat ik niks van eten weet.

Maar en ik stond met m'n, ik had dat bord gekregen, ik had gezegd: ik wil de

vegetarische optie en toen dacht ik: ik weet niet wat precies wat er op ligt maar dit

moet bijna vlees zijn. En toen ben ik zo assertief geweest om toch aan iemand te

vragen van: heb ik nou de vegetarische optie? En dat was een hele assertieve

vrouw, die zei: nee, dat heb jij niet, dit ga ik voor je fiksen. En die liep naar de keuken

en toen dacht ik: oh, nu komt alles goed. Maar wat er gebeurde was dat ik

hetzelfde…dat ik een vergelijkbaar bord krijg waar hetzelfde allemaal op lag, behalve

dan het vlees.

NYD En het vlees was weggegooid?

ML Ah dat was weggehaald

BOT Nou het was een nieuw bord, maar het was wel dat ik dacht: is dit nou de vega

optie of gewoon iets eruit laten?

NYD Dat is ook wel raar, toch?

BOT Het is wel een beetje heel erg 20 jaar geleden.

ML Het was niet hetzelfde bord? Of denk je dat het hetzelfde was en het vlees…

BOT Nee, het was niet hetzelfde bord want ik weet niet wat ze daar mee hebben

gedaan.

NYD Hebben ze weggegooid

BOT Ja, daar kun je het ook nog over hebben ja. Over eten weggooien. Maar goed,

dit is niet een femi-misser. Ik heb vast iets verkeerds gedaan…

YPE Ja, dat denk ik ook

*lachen allemaal*

NYD Heb jij nog een femi-misser Marie Lo?
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ML Nou, ik ben de HEEEELE tijd sorry aan het zeggen. Erger, meer nog dan ik

normaal doe. Ik denk dat het komt omdat ik bezig ben met twee grote dingen in m'n

leven die ik nog nooit eerder gedaan heb, namelijk theater maken en rijlessen.

BOT Theater maken? Oooh

ML Ja, hebben we het misschien straks nog wel even over

BOT Ja, misschien nog wel. *zet een omroep-stem op* Straks in deze podcast!

ML En rijlessen nemen.

BOT OMG! Oh rijlessen, waarom hebben we die niet op het lijstje gezet?

ML Nou, bij deze.

BOT Of heb je het er al uitgebreid over gehad in jullie podcast?

NYD Alleen in de bonus aflevering.

ML Ja, Melissa zit te knikken die weet exact in welke aflevering ik wat zeg. Dat is

echt zo. Nou ja, rijlessen dus, en dan zit ik in de auto en dan ben ik heel

oncomfortabel en ik ben dus de hele tijd dan sorry aan het zeggen. Bij elk dingetje,

elke aanwijzing…

YPE Tegen een man?

ML Nee, tegen een vrouw. Ik heb echt een hele leuke rijinstructeur, Anne-Marie heet

ze. En ik ben helemaal gelukkig met haar. Dus ik heb eerder rijlessen gehad, vijf jaar

geleden, en toen ben ik gestopt, omdat ik dus gewoon een beetje zo'n macho kerel

had, waar ik gewoon helemaal slecht op ging. En ik heb wel enorme rijangst en toen

heb ik met dank aan Titia Hoogendoorn… een vriendin van ons die een boekje heeft

geschreven over rijangst, zij hield mijn handje vast en toen heb ik weer de rijschool

gebeld om mijn rijlessen op te pakken. En daar ben ik dus nu mee bezig, al best wel

lang, namelijk een maand of acht, zoiets. Best wel trouw en..

BOT Wekelijks?

ML Wekelijks, één uurtje meer wil ik niet, één uurtje wekelijks.

BOT Dat zijn al veel lesjes, dat zijn al 24 lesjes
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ML Het is een rib uit je lijf.

BOT *enigszins Rotterdams accent * Zeker

ML *enigszins Rotterdams accent * Mijn God.

Maar goed, dat terzijde. En ik ben dus de hele tijd sorry aan het zeggen, want dan is

het: nee hier naar links, nee, ik zei nee, je moet wel, nee, je moet dit nee, wel,

koppeling wel… En ik ben de hele tijd dan dus aan het zeggen: sorry, sorry, sorry,

sorry, sorry. En met theater is hetzelfde, regisseur die ons aanwijzingen geeft,

gewoon om ons te verbeteren.

BOT En jij zegt sorry

ML En ik zeg sorry en dat is…

BOT *zalvende stem* Weet je waar het vandaan komt?

ML Is het een vraag, of ga je het uitleggen?

YPE Qua intonatie haalde ik dat er ook uit

BOT Nee, het is een vreselijke vraag.

ML Nee, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik vond het in de auto vooral frappant

omdat ik een een uur lang sorry had gezegd, en toen moest ik een man ophalen die

na mij kwam lessen en die kreeg natuurlijk ook aanwijzingen. Hij reedt slechter dan

ik, want minder lang, ik heb hem geen moment sorry horen zeggen en ik vond dat

weer zo'n grappig verschil dat ik dacht ja…Dit is gewoon een man die denkt: ja, ik

ben ook lekker aan het leren en het gaat in een stijgende lijn…

BOT Ik maak fouten…

ML… en het gaat steeds beter! En het geeft niks.

BOT Nee

ML Ja, zo is het leven

BOT *overdreven stem* Kijk, zal ik een fout voor je maken?

ML *lacht* Precies, ik was helemaal het tegenovergestelde.
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BOT Ken je het liedje A10 van Maria Kraaijkamp? Dat gaat over rijlessen.

ML Volgens mij wel. Volgens mij heb ik dat geluisterd, omdat ik haar hoorde vertellen

daarover en toen dacht ik hier ga ik op aan. Ja, volgens mij heb ik dat geluisterd.

Leuk nummer.

BOT Ja. Volgens mij is ze dat aan het opnemen, dus dat album zal er binnenkort al

zijn.

YPE Is dat boek dus al uit? Van Titia

NYD Zeker!

ML Ja, het heet: Hoe Ik Van Mijn Rijangst Afkwam.

BOT Ondertussen zijn er volgens mij al zes boeken die de titel hebben: Man Haalt

Rijbewijs.

ML Is dat zo?

BOT Volgens mij is er recent weer eentje verschenen van een relatief bekende

schrijver, waar de naam me desondanks van is ontschoten.

ML Ja, mannen namen

BOT Anyway, ja…

ML Maar da's een tip, de het rijangst boek van van Titia. Dat is gewoon de peptalk

die je nodig hebt, als je bang bent voor gewoon een rotonde waar niemand aankomt.

BOT Ben je bang voor…

ML Ik was dat. Nu niet meer, nu niet meer! Ik ben er overheen, gaat hartstikke goed!

BOT Hou vol!

ML Bedankt, zal ik doen

BOT Rij de aarde naar de klote *lacht*

ML Neehee!!
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BOT Nee, wat ik wil zeggen is, wat ik wilde vragen is: heb jij een speciale, zeg

maar… Een vriend van mij, die de wereld wel eens een beetje ingewikkeld vindt, die

gaat naar een kapper, wat het extra rustig is. Heb jij een rijschoolhouder die extra

rustig is?

ML Nou, ik heb wel specifiek gevraagd. Ik heb naar de reis gebeld, nadat ik al twee

instructeurs had gehad, waar het dus niet mee werkte.

BOT Versleten had je ze

ML Ja en waar ik huilend mee over de snelweg wegreed. En toen heb ik gezegd:

luister, ik ben een heel angstig mens, ben bang voor rotondes waar niemand

aankomt, ik heb ook al vijftien lessen gehad, maar ik weet nu op dit moment niet

waar de koppeling zit. Ik heb gewoon geen idee, dus please geef me iemand die

hiermee om kan gaan. En toen kreeg ik Anne-Marie en nu ben ik heel gelukkig ja.

BOT En heeft Anne-Marie een automaat?

ML Nee, je moet wel gaan schakelen.

BOT Waarom les je niet in een automaat dan?

ML Ja, weet ik veel, omdat ik zo ben opgevoed met het idee dat je MOET kunnen

schakelen.

NYD En omdat je eigen auto…

ML Oh ja en omdat een eigen auto…

YPE Het is alsof ik mezelf hoor praten, maar dan een soort incarnatie van misschien

over drie jaar ofzo.

ML Want? Als je wel rijlessen gaat nemen?

YPE Ooit misschien, ja als ik dat boek van Titia lees maar…

BOT Lollis iets over vertellen. Alle auto's die Ype heeft, hebben ook nog eens een

keer het stuur aan de verkeerde kant.

ML Maar dan maak je het jezelf heel moeilijk!
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NYD Al die auto’s, dat wagenpark, vanochtend was hij nog in Milaan.

ML *lacht* Het wagenpark van Ype

YPE Ik ga dit niet eens… Dit is gewoon helemaal onwaar. Ik heb geen auto's, ik heb

ook nooit één rijles gehad. Maar nee, ik vind het heel herkenbaar. Ik vind ‘t wel fijn

om te horen.

ML Dat het kan?

YPE Ja

ML Ja, maar ik heb ook aan het begin van het jaar gedacht: dit wordt het jaar van

mijn rijbewijs, dus…

BOT Dit jaar?

ML Dit jaar! Afrij datum staat ook.

BOT Wanneer? Oh…

ML Ja, 7 december mensen.

YPE Nou jeetje

BOT Moeders van Amsterdam, hou je kinderen in huis!

NYD Nou, OUDERS van Amsterdam. Femi-misser, daar heb je ‘m!

ML Oeh, je bent hartstikke scherp voor iemand met een…

BOT Ik kan ook uitleggen waarom ik hem zo zeg, want…

YPE & ML Ja, ja *lachen*

BOT We hadden het dus over: mothers of Amsterdam, keep your daughters inside,

volgens mij is dat de gevleugelde uitdrukking die natuurlijk uit de jaren 50 komen.

For God knows what.

ML Heel seskistisch
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BOT Ja, maar ik draai hem dus heel vaak om. Als een vriend van me zegt: die homo

is dat ie op stap gaat, of zo, dan zeg ik: mothers of Amsterdam, keep your sons

inside, want Ype gaat de stad in.

*praten door elkaar*

YPE Ik word hier weer ingetrokken. In dit train wreck *lacht*

BOT Anyway

YPE 7 december

ML 7 december is het zover. Mensen, bid voor mij.

BOT Ik, nou… nee, maar… Ik hoop van harte dat goed gaat.

ML Ja, ik ook

BOT Ja, je hebt je theorie al?

ML Ja, ja

BOT Nou, verdomme dat is niet niks!

ML I know! Er was ook totale paniek, maar het is gelukt. Na drie keer. Ik had toen…

ik moest s avonds, ik ging voor de tweede keer. Toen ging ik s avonds mijn theorie

doen, was ik gezakt en toen heb ik nog in dat gebouw zitten kijken of ik voor de

volgende ochtend vroeg nog een keer kon en dat kon, dus ben ik de volgende

ochtend terug gegaan en toen…

BOT Toen ben je blijven slapen?

ML Ja, toen zei ik: is hier nog een plekje vrij? Toen mocht ik daar blijven. Volgende

ochtend voor die deur naar binnen, en toen heb ik het gehaald.

BOT Kijk, zo doe je dat mensen gewoon meteen weer op dat paard stappen!

ML Ja, het helpt wel echt als je gewoon… Als je bedenkt dat dit het wordt, ofzo, dat

dit nu gaat het lukken.

BOT Je visualiseert succes.
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NYD *samenzweerderige stem* The Secret

*lachen*

ML Dat zou ik niet willen zeggen

NYD Ze manifesteert het rijbewijs!

ML Maar kijk, weet je wat het is mensen, je moet gewoon nu al… Ik ben gewoon al

de Marie Lotte met het rijbewijs.

YPE Ze doet er ook bewegingen bij. We moeten dit echt op webcam hebben.

ML Dit is al de Marie Lotte met het rijbewijs.

YPE Ja, maar ik zie het wel! Ik zie ook dat rijbewijs, ik zag ‘m in je hand.

ML I know, I know

YPE Wauw

ML Ik daar al helemaal belichaamd…

YPE Kun je mijn bier instralen?

ML Natuurlijk, dat doe ik straks effetjes voor je. Stuur ik je wel een Tikkie.

THEE JINGLE

NYD Yes!

BOT Houden en keren

ML Oh zo veel!

NYD Jeetje!

BOT Ik heb een hele zwik aan theezakjes vragen, zoals we die vaak in Eeuw van de

Amateur behandelen, meegenomen. Ype gaat er doorheen, maar ik misschien mag

je er ook een paar aan Nydia en Marie Lotte geven.

NYD Maar mogen we er ook echt eentje uitzoeken?

YPE Nee, ik heb er gewoon random één gepakt.
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NYD Oké, zeg het.

YPE Bij welk gebouw zou je wel eens binnen willen kijken?

NYD Oh jeetje

ML Ja, ik loop altijd langs die Scientology…

NYD Oh, ja! Goeie!

ML … dingen, in de Wibautstraat. Daar lopen we heel vaak langs…

NYD Daar zit ons kantoor.

ML … want ons kantoor zit daar en dan lopen we langs, als we naar de Ap gaan. En

dan denk ik: ja, als je daar naar binnen gaat, kom je dan ooit weer buiten?

NYD Ja, we durven het niet te proberen. Want ze pakken je natuurlijk.

BOT Dit is hoe ze het doen

NYD Ja! En dan zijn ze waarschijnlijk heel lief, denk ik.

ML Dat denk ik ook.

NYD Dan gaan ze allemaal dingen aanbieden enzo.

BOT Televisies.

NYD Televisies ja

*lachen*

BOT Weet ik veel

ML honderden televisies hebben ze daar zijn

NYD en dan kan je niet anders dan je aansluiten bij de Scientology-kerk

ML want er zit ook altijd een mevrouw achter die achter die balie. Waarvan ik dan

denk: ja, nou, hier kan je dus gewoon naar binnen lopen en dan kan je gewoon

zeggen: Hallo. En dan zegt zij waarschijnlijk: Hallo
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BOT haiiii

NYD ik ben je vriend

*gelach*

NYD ja, nee, dat is een heel goed antwoord. Hebben jullie een gebouw?

BOT euhh.. ik weet het niet zo goed.. wat is nou een gebouw? Dat moet dus een

gebouw zijn waar je inderdaad waar je een beetje bang voor bent, of wat gewoon

gesloten is

NYD Gewoon iets waarvan je denkt.. of bij iemand thuis

ML of wat niet meer besta.

BOT Ik zou wel eens in de tunnelbuizen willen kijken van de tunnels van

Amsterdam.

ML Daar kon je toch een tijdje in kijken?

BOT Nou, ik ben een keer door de Noordzuidlijn gelopen.

ML Oh ja, dat bedoel ik denk ik.

BOT ja, voordat-ie af was. Uiteraard.

ML O

BOT Dat mocht officieel, heb ik niet illegaal gedaan, maar dat vind ik wel vet, dat

soort dingen, want wanneer doe je dat? Nou? En ik heb toen ook een paar keer bij

die nieuwe stations van de Noord-Zuidlijn omdat ik daar een podcastserietje over

maakte, kwam ik ook op plekken waar je eigenlijk niet mocht komen en dat zijn

bizarre constructies, waar soms echt nog hele… Onder Weesperplein zit

bijvoorbeeld nog een hele…

NYD zit toch een bunker??

ML ja, zit een schuilkelder?

NYD ja, dáár zou ik ook willen kijken
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BOT maar eigenlijk ook een station is. D'r zit een station onder metrostation

Weesperplein, voor een eventueel nog aan te leggen oost-westlijn, dus een lijn die

de oude…

YPE Hè??? Meen je dit nou?

BOT Ja, dat meen ik, dat is echt waar. Er schijnen perrons te zitten. Alles schijnt te

zijn gebouwd

NYD o, dat heb je niet gezien? Ik dacht heel even dat je dat ook had gezien

BOT Nee

YPE er is ook een wereldregering van reptielen.

NYD+ML *tegelijk/door elkaar* en dat is dus heel anti-semitisch

NYD Ja, mensen vinden dat allemaal grappig, maar eigenlijk is dat heel

verschrikkelijk

BOT dit heb je allemaal wel meegekregen?

ML ik vind dat je nog best wel op de hoogte bent, hoor. Die soep had je ook

meegekregen over dat van Gogh-schilderij

YPE nee, maar is dit echt waar? Ik kan het gewoon niet geloven.

BOT Ja, het is echt waar.

NYD ik heb het ook weleens gehoord.

BOT er zijn mensen met cameraploegen naar beneden geweest, dus je kan het op

het internet, kun je het wel vinden, maar ik ben er zelf nog nooit…

ML Maar wacht, hoe oud zijn dan die perrons die dan aangelegd zijn voor een

eventuele.. is dat echt al jaren oud?

BOT die Oost-lijn is aangelegd in 1977, dus toen hebben ze dat gebouwd.

ML maar die oost-lijn is er niet? of wel?

BOT Ja, da's de oude Metrolijn van Amsterdam naar…
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ML maar die is nu niet meer? of wel?

BOT de Oost-lijn is de lijn tussen centraal station en Amstel.

ML Oh ja, nee, die is er wel *lacht*

BOT Ja. Op Weesperplein kan je uitstappen, dan kom je in dat station, maar daar zit

dus nog…

ML een ding onder. Fascinerend!

BOT Ja, want dat is ook heel diep.

ML Ja, da's heel diep. Jaaaa

BOT En inderdaad, het was een atoombunker, dus daar stonden ook… nu kom ik

met Engels, bunkbeds, ik kom even niet op het Nederlands

YPE Stapelbedden

BOT stapelbedden stonden daar, en voorraden met eten

NYD stonden? Het staat er niet meer?

BOT het staat er niet meer. Tafels, waarvan nog een tijdje het gerucht ging dat ze die

tafels die daar stonden, waar mensen dan… weet ik veel kunnen kaarten of zo,wat

deed je in 1977? Dat ze die tafels omgedraaid aan het plafond hadden geschroefd

als plafonddecoratie, dat schijnt een mythe te zijn, dat scheen niet echt zo te zijn.

Maar als je daar ja… ik weet niet, ja, dat soort dingen, vind ik dus heel vet. Ja, maar

ik ben een simpel mens, altijd zo gewoon gebleven.

YPE Hoe heet ook weer dat museum tegenover het Foam? Dat huis?

NYD van Loon?

YPE ja, museum van Loon. Ik ga nu, hè?

ML Ype gaat nu!

YPE Daar was ik en dat vond ik echt heel leuk, dat museum, echt heel leuk en

vroeger woonden dan de bedienden daarboven, zeg maar in de vertrekken. Maar nu

woont die familie daar dan juist.
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BOT De familie van Loon?

YPE Ja. *lacht* Henry van Loon

*gelach*

YPE en dan kun je daar dus niet heen

ML en dannn, wil jij dat!

YPE dus het is een soort omgedraaid geraakt, snap je, nu kan je in dat huis met al

die grandeur maar kan je niet meer naar die vertrekjes. En dan ben ik zo benieuwd

hoe die familie dat nou heeft ingericht en hoe ze daar nou zitten. Ja, dat zou ik nou

wel eens willen zien.

BOT Soort Downton Abbey-achtige..

YPE Ja, maar dan andersom

BOT downstairs is upstairs en upstairs is downstairs. Ongelooflijk

YPE toch? hoe zou het daar zijn? hoe zouden ze het daar hebben?

BOT ja, alles staat daar ondersteboven

ML volgens mij zijn dat hele kleine kamertjes

NYD ik denk het wel

ML dat moeten toch hele kleine kamertjes zijn? Of is het..

YPE ja, of ze hebben misschien iets doorgebroken

NYD hypermodern

YPE ja, ik ben gewoon heel benieuwd.

BOT En omdat het dus andersom is allemaal, is het nu ook high tea is low tea

geworden, bij de familie van Loon

YPE …ja sorry, ik heb ook..

NYD coronabrein, it’s okay
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YPE ja, ondertussen zat ik ook te denken dat ik ook wel heel graag een keer in de

tombe van Toetanchamon zou willen kijken.

NYD Want?

BOT Nou, hij was vanochtend nog in Cairoooo

YPE gewoon leuk. Dat zou ik weleens willen zien. Ja, dat spreekt toch voor zich. Ja?

Moet ik dat nog toelichten? Dat was het

BOT dat begrijpen we wel, dat is de Indiana Jones in jou

YPE ja

*stilte*

NYD ik weet het niet, ik vind het een heel moeilijke vraag, ik vind het al heel leuk om

hier binnen te kijken. Ja, ik ben een heel simpel mens. Vond het heel leuk om jouw

huis te zien, Ype, jouw huis, Botte. Nou, Marie Lottes huis ken ik ondertussen wel

ML van binnen en buiten

YPE ze dringt steeds dieper door in ons leven!

NYD ik vind het gewoon leuk om bij mensen binnen te kijken

YPE ja, vind ik ook leuk

NYD gewoon hier aan de overkant vind ik het leuk om binnen te kijken… ja, tis niet

heel spannend

YPE vind ik ook hoor, dan zie je zo'n lichtje ergens, dan denk je van..

NYD wat gebeurt er achter die ramen?

YPE ja, heb ik ook weL

ML ik ook hoor, ik zie hier de hele tijd mensen lopen en ik ben dan toch benieuwd

wie dat dan zijn. Ben de hele tijd afgeleid

BOT hier aan de overkant
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YPE Hierboven zit ook een verdieping waar ik ook wel eens zou willen kijken, maar

goed…

BOT o god

YPE daar mogen we het niet over hebben

BOT neeee

NYD o

ML Wat dan?

NYD Dit zijn alle onderwerpen waar we het niet over mogen hebben die gaan we

zometeen nog even…

ML moeten jullie allemaal naar deel 2 voor de echte.. secretsss

BOT ja, ik ben wel benieuwd wanneer dat begint!

ML ja, ik ook. Begint het nu al? Nee

BOT het houdt vanzelf een keertje op en dan begint het. Ofzo. Euh….

YPE Jingle!

NYD wat hebben we nog?

BOT ja, maar voor DAMN, HONEY NO hebben we geen jingle

ML o, ik weet niet of ik die heb inderdaad

NYD jaaa, daar is wel een jingle voor, maar dat..

ML doe gewoon…

BOT ik doe euh.. lekker die?

ML ja!

WE MOETEN HET EVEN HEBBEN OVER… JINGLE SPEELT AF

NYD Dit is ‘m toch ook?
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ML Nee dit is

BOT Even over hebben…

ML we hebben het even over

NYD we moeten het even hebben over

ML maar we gaan de DAMN, HONEY NO doen, toch?

NYD ja

ML ja, we moeten het even hebben over de DAMN, HONEY NO

NYD Ja, want Botte heeft een DAMN, HONEY NO.

BOT oja, ik heb de DAMN, HONEY NO!

ML ja, dit hangt allemaal van jou af

BOT Dit is dus… Dit is…[zet radiostem op] nu in deze podcast de tweet van Botte

Jellema

NYD Hebben we vaker gehad in DAMN, HONEY hè? De tweet van Botte Jellema

ML ook jouw hele draadje over de boeren

NYD boeren… ja, weet ik veel wat allemaal al voorbij hebben laten komen?

ML Maar dit is een goed voorbeeld trouwens van hoe het nieuws tot ons komt, want

dan is zo'n draadje is dan gewoon: is het nieuws dan voor mij

BOT Ja, maar dat is, dat was geen nieuws.. Nouja, anyway, mijn tweet doet er ook

niet zoveel toe

ML ach

BOT Maar d'r is dus een actie door de KNVB opgezet waarbij ze bedacht hadden:

wij moeten iets doen aan, laat ik zeggen, inclusie, en het idee was om, zeg maar, de

voetballerij, die vrij mannelijk en vrij wit is, om daar mensen die dat niet per se zijn,

om die toch wat beter bij het voetbal te betrekken. Details ken ik verder niet, want

voetbal interesseert me echt helemaal geen fluit. Dus ik heb dat redelijk aan me
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voorbij laten gaan. Maar dit heb ik dan weer wel gezien en wat ze dan bedacht

hadden was ‘One Love’, beetje dubbele, dubieuze titel... Maar vooruit, weet je wel.

Het is ook weer net niks. Dus… prima. En daar hadden ze dan bij bedacht dat er ook

een soort logootje bij moest. En dat logootje is verschenen op een armband en

armbandjes, voetbalminnende collegapodcasters, is iets wat een aanvoerder, een

elftal heeft een aanvoerder, wat een aanvoerder draagt. Dit zijn dingen die ik dus ook

heb geleerd. Een aanvoerder draagt dat om z'n arm, want het is een armband, zo

ken je de aanvoerder d'r kennelijk uit. Wat een aanvoerder daar verder precies mee

doet of wat dat betekent is…

NYD doet-ie verder helemaal niks mee, heeft-ie gewoon om

BOT heeft-ie gewoon om, hij is aanvoerder. Voorbeeld, hij zeg ik, maar het is een…

bij vrouwenvoetbal zal het niet anders-zijn. Anyway, wat voor logo is dat? Het heeft

allemaal kleurtjes en de niet-LHBTQ+-ingevoerden noemen het de

regenboogarmband, maar het is geen regenboog.

NYD als in: de volgorde is niet…?

BOT De volgorde niet alleen. De kleuren kloppen ook niet. Het slaat helemaal

nergens op.

NYD het zijn gewoon kleurtjes?

BOT het heeft kleurtjes

NYD het was ook niet zozeer bedoeld als een LHBTIQ+-band, toch?

BOT Nou, het vormde dus onderdeel van…

NYD tegen discriminatie in het algemeen?

BOT ja, LHBTQ hoorde d'rbij, maar ook mensen met een andere lichaamskleur

ML dan wit!

BOT dan wit. Noem alles maar op wat zeg maar niet… wit…met enorme

aanhalingstekens..

NYD Cis, abled…
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BOT Dat hoorde er allemaal onder te vallen, maar nu hadden we kort geleden, elf

oktober, coming out day, hadden ze dan bedacht bij de KNVB: Dit is het moment

waarop we dan ook de met name de regenbooggemeenschap eventjes naar voren

kunnen brengen. Dus aanvoerders moeten dan dat bandje dragen met die

quasi-regenboog die d'rop staat. En d'r was een aanvoerder d'r waren volgens mij

twee aanvoerders die niet wilden, maar die van Feyenoord was de meest

prominente, die wilde dat niet dragen in een wedstrijd tegen… ik zeg AZ, maar ik

weet dus echt geen fluit van voetbal

NYD Maar hij zegt AZ.

*gelach*

ML Ik ga het opzoeken

BOT Maar dat… oké… volgens mij was het AZ-Feyenoord…

YPE Hoe heette die aanvoerder?

BOT Dat zou je niet vragen, Ype Driessen, secreet. Ik weet het echt oprecht niet

meer hoe deze persoon heet, maar het was..

YPE we gaan die naam hier niet noemen, is het ook helemaal niet waard

BOT Nee, doet er wat dat betreft niet zo gek veel toe. Wat er wel toe doet, is dat

deze persoon zichzelf moslim noemt en dat ie op basis van z'n geloof vond dat ie

niet helemaal uit kon dragen waar dan de regenboog ook voor moge staan. En dat

vond ik vrij problematisch, want ik denk, dit is wel één van de dingen waar volgens

mij nog wel wat te winnen valt, want er zijn ook gewoon jongens die uit

mosligezinnen komen die homo zijn. D'r zijn meisjes uit moslimgezinnen die lesbisch

zijn, d'r zijn…Het hele LHBTI-+ alfabet komt ook voor bij mensen die moslim zijn

want het is namelijk niet iets wat je kiest.

NYD En het is bovendien onzin om te denken dat het niet samengaat.

BOT Correct en sterker nog, het gaat gewoon samen en mensen die uit dat soort

situaties komen, die hebben soms de meest ingewikkelde problematiek waar ze mee

te maken hebben, dus je kan best bedenken van o, dat is misschien best een idee
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om eventjes op te komen voor dit soort types, want misschien willen ze ook wel

voetballen, vinden ze dat gewoon leuk

ML Ja precies, en je bent aanvoerder, neem die verantwoordelijkheid

BOT je hebt een symboolfunctie, dus ik vond dat bij deze persoon heel

problematisch en daarna-ha kwam er een vloedgolf aan commentatoren die dat

allemaal gingen verdedigen

YPE nouja, je had erover getweet

BOT daar ging mijn tweet ook een beetje over.

ML Ja, en in die besprekingen viel het woord respect heel vaak

BOT heel vaak, dan moest daar respect voor…

ML en begrip

BOT en begrip voor hebben. En wat ook heel vaak gebeurde, was dat: ‘ja, die

homo's die, ja, dat is allemaal veel te expressief en die pride, te expliciet’

ML wat wil je ook als je in leren dingen…

BOT *met sarcastische stem*: dat kan allemaal natuurlijk écht niet, dat is echt

vreselijk. *normale stem* Nou en NRC deed er vandaag nog een schepje bovenop.

Op zich wel in een redelijk afgewogen commentaar, sloot ze af met de volgende

alinea: ‘het zou oneerlijk zijn om de kwestie rond homo-acceptatie op de schouders

van één voetballer te leggen. Homohaat is een breed, maatschappelijk en

hardnekkig probleem. Goede sier maken met regenbogenkleuren lost dat probleem

niet op. De regenboogband is geen aflaat. De weigering van -naam- heeft in ieder

geval een noodzakelijke discussie geopend.’ En toen dacht ik: wat voor fokking

discussie, ik ben geen discussie, ik ben gewoon een persoon en ik wil niet.. aargh! Ik

zit me weer boos te maken. Ik word er zo kwaad van! Echt, het is 2022, wat zijn we?

Ja 2022 en we moeten het hier nog over hebben??? Dit is een commentaar van een

krant die zichzelf de slijpsteen van de geest noemt. Dit zijn commentatoren die

vrijwel dagelijks op televisie zijn om… ik, ik word, ik word er echt boos van
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ML Ja, en denk ook… ik vind het heel lastig ook dat ze dan schrijven op de

schouders van één iemand, want als aanvoerder heb je toch gewoon… je hebt die

functie, dit hoort bij je functie

BOT het is niet 1 iemand! Hoeveel voetbalelftallen zijn er in Nederland??

ML ja precies, er zijn ook meer aanvoerders. Je bent niet enige. Je bent wel de

enige die weigert

BOT of één van de twee misschien

ML in principe is dat ook een hele duidelijke boodschap die je uitdraagt

BOT er was nog een voetballer, aanvoerder, elftal, eredivisie, god knows what die

euh hetzelfde weekend gevoetbald heeft en moslim is mét dat bandje om, die dat

dus niet problematisch vond

NYD Nee, omdat het dus ook onzin is om dat aan elkaar te koppelen

ML het is ook niet problematisch

BOT en commentatoren moeten echt hun mond houden en een keertje zich

verdiepen in deze discussie. Ik vind dat echt zo kinderachtig en zo.. ik denk van

come onnn, waarom denk je niet..?

YPE en als ik het zou zeggen?

BOT hoezo vind je dit ook??? O, neeeee

YPE Nou, ik vraag me af of het verstandig is om… Ik bedoel, er moet iets gebeuren

in de sport, op dit vlak. Maar ik weet niet of ik dat nou zelf op die manier zou spelen,

via specifieke spelers die daar misschien geen zin in hebben. Ik vind het wel heel

betreurenswaardig dat diegene dat niet wil en dat dat zo op de spits wordt gedreven

en dat dat zo gaat. Maar ik.. ik zou dat dus ook niet zo doen.

BOT Ik snap… d'r waren trouwens meer homo's die dit zeiden, ook een paar homo's

die zich vaker bemoeien, tegen deze kwestie aan, die ook in het achtuurjournaal

zaten bijvoorbeeld. Wat ik daar een beetje problematisch aan vind, is dat het vaak

gaat over van ‘ja, maar het is maar een symbool en symbolen doen er niet toe.’ En

toen dacht ik: ja, daar ben ik het gewoon echt oprecht niet mee eens. D'r stond een
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een groot interview met… ik vergeet voortdurend haar naam… Esther Ouwehand in

in Volkskrant, vorig weekend en die had het over hoe ze de Partij voor de Dieren

heeft opgezet en wat de gedachte daarachter was en het activisme wat daarin zit

enzo. En nou was ik het op heel veel punten niet met haar eens, zoals dat wel vaker

het geval was. Maar ze zei één ding over activisme: ‘om iets te veranderen hoef je

niet de helft plus één te hebben. Om iets te veranderen moet je zorgen dat je, nou

weet ik veel, een kwart in ieder geval achter je hebt. En dan gebeurt er echt wel wat.’

En dat gaat met symbolen, dat gaat met… dat gaat over dat je laat zien hoe het ook

kan, dat gaat over… Daarom vind ik dus dat als zo'n aanvoerder zo'n bandje

draagt…

YPE Nee, het zou hem wel sieren

BOT het zou helpen

YPE ja natuurlijk, het zou wel helpen en het zou hem dus sieren, maar ik weet niet of

je dat kan vragen van iemand die dat dus niet wil. Gewoon ja, om wat voor reden

dan ook. En dan zou de KNVB of van wie dat uitgaat beter heel veel workshops en

voorlichting kunnen gaan geven en weet ik veel wat allemaal. Maar… euh, ja..

*zucht*

ML Maar zou het als aanvoerder niet gewoon onderdeel van je functie moeten zijn,

dat je zeg maar… als de club of de organisatie tegen discriminatie is en zich daar

ook over uitspreekt dat je als aanvoerder daarin ook doet wat de club wil

NYD zelf weten, maar verder doen wat de club wil!!

ML Ja, het klonk raar, maar in die zin als de waarde van de club dat... Dat zou toch

moeten aansluiten dan?

BOT Ja, ja, ik weet toch niet of ik het helemaal met je eens ben, Ype

YPE Nou ja, misschien zou je dan, als het je dus echt iets waard is, dan moet je

misschien zeggen van dan willen we jou niet hebben bij deze club. Ofzo

NYD of niet als aanvoerder

YPE Ja, dat hebben ze gedaan toch? Dus dan zou je kunnen zeggen: van nou, dat

is dan opgelost
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NYD maar het is natuurlijk niet opgelost

YPE nee, niet opgelost, maar…

BOT Ja, of bedoel je dat het een… dat het… Kijk, het gaat me niet om deze

persoon, he, ik, ik vind z'n naam ingewikkeld en dat is een beetje flauw van mij. Maar

ik vind ook echt niet dat ik de naam hoef te noemen, omdat ik niet op de persoon wil

spelen. Bedoel je dat? Dat het niet om deze persoon moet gaan? Of bedoel je dat

zo'n symbool er niet toe doet? [valt een stilte] Of is er een andere optie die je

bedoelt?

ML dat je als club niet het risico moet nemen om zoiets uit te dragen via individuën

NYD Ja, want de kans is er dat iemand wil het niet en dan is het helemaal de

verkeerde kant op natuurlijk. Want anders was het gewoon een bandje. En nu is het

opeens soort duidelijk anti-statement bijna, terwijl dat misschien ook weer niet zijn

bedoeling is geweest. Weet ik niet

ML ja, want je weet dat deze haat er is in de maatschappij, dus het is eigenlijk best

een risico als organisatie om te zeggen: we gaan dit doen en deze mensen moeten

meedoen. Dus ik snap wel wat je zegt,Ype

BOT Ja, maar ja weet niet zo goed wat de KNVB rest, want ze proberen het al heel

lang. Dan waren dit weekend ook weer wedstrijden waar gewoon weer vreselijke

spreekkoren waren, waar weer met homo werd gescholden en dat soort dingen, en

er gebeurt maar niks. De voetballerij, dat zit muurvast.

NYD Terwijl, daarvan hoop je dan dat spelers dus gewoon stoppen met spelen.

BOT Ja, maar dat doen ze niet.

NYD nee precies

BOT moeten ook centjes verdiend worden. Ik weet niet waarom ze het niet doen,

maar ze doen het niet

ML Kapitalisme, heujjj!

BOT Ja, de KNVB doet dat ook niet. Ja,.. ik probeer niet aan te kijken Ype zo van

‘kom dan met een oplossing’, dat vind ik ook flauw hoor
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YPE Nee, nou, ik denk dus dat het wel in meer zou moeten zitten, eigenlijk om

mensen… nou ja, dus wat Pepijn Keppel.. hij was bij ons, wat hij doet is dat hij gaat

praten bij clubs

BOT in de kleedkamer

NYD ja, hij is hockeyer, voor mensen die dat niet…

YPE Ja, en ik denk dat zulk soort dingen misschien wel kunnen helpen als één ding,

en misschien moeten ze gewoon heel veel regenboogvlaggen ophangen ofzo weet

ik veel. Ik zeg maar wat, maar niet mensen… het dus inderdaad aan individuën

ophangen. Ik zou er natuurlijk helemaal voor zijn dat ze er heel veel aan doen, maar

dit…

BOT Er zijn wel heel veel aanvoerders die dus wel met dat bandje om hebben

gespeeld, hè

ML Ja, maar ja, dit is nu waar de aandacht naartoe gaat.

NYD Ja, en ik heb ook zoiets van oké, ze spelen met dat bandje, maar ze spelen

dus wel gewoon door, terwijl d'r dus allerlei nare spreekkoren zijn. Dus eigenlijk, ja,

ja…

ML in die zin vind je dan dat dat symbool ook weinig betekent?

NYD Ja, want waar staat dat symbool dan voor? Wat zijn dan de regels?

YPE Ja, en ik denk dat dat symbool... Als dit niet was gebeurd en hij had dat gewoon

omgedaan dan was het volgens mij helemaal een loze actie geweest, want dan had

niemand... Doordat de rel er is, heeft het een soort gewicht gekregen, maar anders

dan hadden die aanvoerders dat bandje aangehad, en had daar geen haan naar

gekraai

NYD ook omdat dat bandje dus ook expliciet, niet-LHBTI+ is

BOT het was geen regenboog!

NYD het was zeg maar een soort van.. alles, en dus ook niets
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BOT een soort eurovisielogo met rare kleuren

ML eigenlijk een soort pink washing weer, dat doet de club dan echt

YPE ja, eigenlijk dankzij hem, je zou kunnen zeggen dat het inderdaad wordt

geagendeerd door deze actie…*lacht*

ML door deze aanvoerder

YPE *lacht* ja

ML door nee te zeggen tegen dat bandje, heeft hij wel iets aangezwengeld

BOT is de wereld zo cynisch?

YPE ik weet niet..

ML & NYD JA

*gelach*

YPE En ik zou dus ook heel erg bij de jeugd, bij jeugdvoetbal, daar op inzetten, want

oudere mensen zijn toch al verloren

ML die kunnen ook nog gewoon een beetje meedoen hoor, da's geen excuus

BOT Maar Ype, dit zijn gewoon twintigers

NYD ja dat zijn ook jonge mensen, die voetballers

ML in het algemeen, je hebt ook veteranen in voetballand

NYD jij denk aan twaalfjarige, misschien, of nog jonger? Maar ja, die voetballers,

daar kijken ze ook naar op natuurlijk

YPE da's waar

BOT Nou, ik vond het vreselijk, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, wat ik dus het

ergst vond, is dat commentaar.

NYD ja en die discussie, die lekker wordt aangezwengeld
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BOT de discussie ja.. ohhh

ML Dat continue respect moeten hebben voor iemand die zegt geen respect te

hebben voor jou

NYD Nou ja, zo heeft-ie het niet helemaal geformuleerd, he.

ML nee, maar in die dingen!

BOT die commentatoren wel. Ook de mensen die reageerden op mijn tweet, niet dat

ik het daar de hele tijd over wil hebben, maar dat was de hele tijd van ‘ja, nou, dat is

lekkere acceptatie zeg, jij accepteert die persoon gewoon niet.’ Ja, die persoon

accepteert mij niet. Moet ik nou accepteren dat iemand mij niet accepteert? Wat wil

je nou? Ik vind dat zo’n omdraaiing. En dat je die denkstap niet kan maken, maar wel

lekker gaat zitten typen op twitter..

ML dat is dat gesprek of je tolerant moet zijn naar mensen die jou niet…

NYD de tolerantieparadox

ML ja, of je tolerant moet zijn naar mensen die niet tolerant zijn

BOT Ja, de democratieparadox… hij zit overal, maar ja, nee, dat precies dat.

NYD normaal hebben we dan nu iets lichts met de DAMN, HONEY YES.. maar we

doen geen DAMN, HONEY YES

BOT fijn om het even met jullie hierover te hebben

NYD moeten we al door naar de volgende?

ML door naar deel 2?

BOT ik denk het wel ja, dus wat er nu gaat gebeuren…

NYD is een intermezzo

YPE op deze downer gaan we er lekker uit

BOT maar ik wil, wacht, ik vind dat ik veel te veel de lead heb genomen nu hier, ik

voel me daar ongemakkelijk bij
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NYD hoezo?

ML huh, hoezo??

BOT Nydia, kan jij dit effe regelen?

NYD nee *lacht*

YPE *lacht*

ML zij wil dat helemaal niet!

YPE zal ik het effe doen?

NYD ja!

BOT o, nee

YPE nee, grapje

NYD o

YPE jongens, ik ga nog even…

BOT ja, jij gaat nog even een biertje halen of whateve

NYD we gaan dus hier afronden, maar we gaan dus niet afronden, want we gaan

gewoon doorpraten in de DAMN, HONEY-feed

YPE wat heerlijk. Cadeau voor de luisteraar!

NYD dus de Eeuw-luisteraars die moeten door naar de DAMN, HONEY-feed. Die

moeten ze maar ergens gaan zoeken

BOT Ergens?? Gewoon in je favoriete podcastapp

NYD precies! Of gewoon online ofzo. En dan gaat Ype om de overbrugging te

maken piano spelen

BOT yaaay!

ML en dat is heel leuk!

BOT Dames en heren en anderen… Ype Driessen!
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YPE neeja, dan moet je echt de microfoon wegdraaien, want ik kan het helemaal

niet meer. *slaat toets aan* O, verkeerde pedaal *lacht*

ML doe ik ook altijd in de auto

BOT *lacht* de koppeling

YPE *speelt verder - rustige pianomuziek klinkt*

BOT ohhh yeahhhhhh

ML Welcome bij candle light

BOT Met deze keer op de piano…

ML ‘heart’, het nummer ‘heart’

BOT keihard!

EINDTUNE
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