
Transcript DAMN HORNY #3 met Myrthe Spiteri

ML *leest voor uit DAMN HORNY* Het was begonnen met een ontzettend heftige zoenpartij –

alsof ons leven ervan afhing. We wilden meer en meer en meer van elkaars huid proeven, de

langzame, zachte kussen werden steeds ruwer en gretiger.

WELKOM BIJ DAMN HORNYYYYYYY

NYD In deze bonusserie praten we met een aantal auteurs die een bijdrage hebben

geschreven voor onze bundel seksverhalen getiteld: DAMN HORNY. En dit is alweer

aflevering DRIE

ML Zeg Nydia, uit hoeveel afleveringen bestaat deze serie eigenlijk?

NYD Nou Marie Lotte, ik zal het jou eens even haarfijn uit de doeken doen:

ML Doe jij dat eens

NYD we nemen er nu vier op en hopen er over een week of twee nog meer mensen te

spreken. Maar we kunnen nog niet beloven hoeveel het er gaan worden. Maar dan hebben

de mensen een idee

ML Die reeks steamy zinnen die ik daarnet zo zwoel voorlees komen uit het verhaal ‘De

afterparty’, geschreven door onze eigenste Myrthe Spiteri, ze is de founding MOTHER van

uitgeverij Blossom Books, die onze boeken uitgeeft. Met haar praten we in deze aflevering

over haar relatie met seks en hoe ‘t voelt als je boekenvakcollega’s misschien wel je geile

verhaal gaan lezen

NYD Halloooo, welkom

MYRTHE Hallooo

NYD Ja, nou zit je in het boekenvak en dan heb je twee van die feministen in je uitgeverij

rondhuppelen

ML Heeeeeeeeeel vervelend

NYD En die zeggen dan: jo, laten we een seksboek maken. Wat is dan je eerste reactie?

MYRTHE Nou, jullie pitch was gewoon heel goed, dus ik dacht meteen ‘goed, doen we’. Ook
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omdat ik jullie aflevering over porno gehoord had, dus ik wist hoe de zaken ervoor stonden.

Maar nu deze week het boek uit is gekomen van A.F.Th. van der Heijden, denk ik alleen

maar: OH MY GOD ik ben zó blij dat we dit gedaan hebben. Ik kan alleen nog maar blijer

zijn dan het moment zeg maar dat ik echt ja had gezegd

ML Ja, ik vind het echt best wel fantastisch eigenlijk, dat als er dan zo’n boek moet

verschijnen dat dat nu op dit moment gebeurde, want het is ook wel weer…

NYD Misschien, Marie Lot, even heel kort, wat is er mis met dat boek?

ML Het boek van A.F.Th. van der Heijden is uit, het heet ‘Stemvorken’ en met de titel is al

zoveel mis. Want Stemvorken is dus zeg maar een soort verwijzing naar scharen. En dat is

hoe deze man denkt dat lesbische vrouwen seks hebben. Dus, hij heeft ooit eens… dat las

ik in het interview met hem in de Volkskrant, hij heeft ooit eens een hele lompe

vrouwonvriendelijke man horen zeggen dat hij bij het idee van vrouwen die seks hebben, dat

hij dacht aan zuignappen. En dat is hem zó bijgebleven, dat-ie zó aan het denken sloeg:

nou, hoe hebben vrouwen dan in GODSNAAM seks??? Nou, dat moet dan wel scharen zijn.

Dan heeft hij helemaal stemvorken en de stemvorken-ligging bedacht.

Het gaat dan over twee vrouwen die allebei getrouwd zijn met een man en die mannen zijn

dan aartsvijanden van elkaar en ook allemaal ex-geliefden en weet ik het en die vrouwen

krijgen een relatie met elkaar. En de man wordt buitenspel gezet. Dus het idee is ook..

NYD Maar die kijkt dan wel mee via het sleutelgat toch?

ML Ja, die kijkt dan mee via het sleutelgat

MYRTHE Ja, maar, ik heb zoooveel emoties hierbij. Ik zou er zoooveel over willen zeggen,

maar.. ja, ik denk dat het allertofste gewoon zou zijn als jullie samen in de Bestseller 60

zouden staan en dan liever nog hóger

ML Ja, het liefst erboven, maar ik weet niet of dat iets is…

NYD Of dat haalbaar is, maar het zou wel vet zijn
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MYRTHE Als alle DAMN, HONEY-luisteraars of Instagramfans het zouden kopen wellicht.

Maar…

NYD Dit is meteen een kleine oproep: HALLO?

ML Trouwens, heel veel mensen in onze DM zeiden: eigenlijk moeten jullie nu een

800-pagina’s dik boek gaan schrijven over het seksleven van A.F.Th. van der Heijden

NYD Ja haha

MYRTHE alsjeblieft niet

NYD Maar hij zei ook in een interview dat het wel vanuit de vrouw geschreven was? Omdat

hij dan een soort van een vrouw wordt tijdens het schrijven. Nou… *zucht*

ML Euh, nee, want dat kán helemaal niet. En je ziet ook.. Ik las nog een recensie van

iemand… volgens mij heet hij Daan Lameijer en hij had ons ook even laten weten dat hij een

recensie had geschreven. En daar in.. hij is dus heel erg gaan kijken van: is de male gaze

hier dan inderdaad weg? Is het zo dat er een vrouw aan het woord is? En hij zegt: nee, dat

is niet zo. Want je ziet aan allerlei zinnetjes door het hele boek heen dat er een man aan het

woord is

NYD Ja

ML Ik kan het in de shownotes zetten

MYRTHE ook al die interviews, ik kan er niet.. ik wil er niets over zeggen want ik heb het niet

gelezen, maar de manier waarop hij er in de interviews over sprak dacht ik: ja.. uhhhh,

gewoon alsof het een soort… dat hij dan zei: ‘ja, ik heb ervoor gekozen er liefdevol over te

schrijven, want het is eigenlijk heel plastisch.’... weet je wel: hoezo?

ML En ‘niet afstandelijk’ ofzo? Terwijl: huh?

MYRTHE En niet afstandelijk. En dat hele ‘stemvorken’: ‘ja, nee, maar ik zag een

vrouwenliefde als iets moois’. Alsof het een soort godsgeschenk is dat hij dan op een ‘mooie

manier’ over vrouwenliefde kan schrijven. Ja, ik weet niet…

ML We doen nu net alsof hij de lesbische seks heeft uitgevonden. Vrouwen die seks

hebben. Scharen, jaaa! Geef hem de Libris Literatuurprijs! Weet je.. dát. Maar laten we er
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verder…

NYD Wel fun fact, dat in ons verhaal, Marie Lotte en mijn verhaal, zit wel degelijk een

schaarfantasie

ML Ja, absoluut

NYD en dat is een echte van jou toch? een echte fantasie

ML Ja, het is een filmpje waar ik lekker op ga. Maar het is ook niet zo dat ik scharen als

concept of als ding af wil doen als ‘niet waar’ of dat vrouwen dat niet zouden doen ofzo, het

is gewoon meer... de bizarriteit is dat mensen die zelf geen vulva-vulva-seks hebben,

denken aan: o, hoe hebben vulva’s dan seks met elkaar? Dus.. scharen. En dat vind ik

vervelend

MYRTHE Maar daarom denk ik dat een van de redenen waarom ik ja zei…. jullie zeiden ook

in de podcast met Stella Bergsma dat de verhalen er wel zijn, maar je moet er best wel naar

zoeken. Of het is niet makkelijk om ze tegen te komen. En jullie hebben natuurlijk zo’n groot

bereik, dat jullie het mainstream kunnen maken zeg maar. Dus met dit boek….

NYD dat hopen we

MYRTHE met dit boek hopen jullie, en hoop ik ook, dat vrouwelijke seksualiteit en wat voor

vorm van seks dan ook, dat dat in de boekhandel op de tafel ligt. Misschien wel naast

A.F.Th. van der Heijden, weet je wel. Dat is wat we kunnen bereiken door het uitgeven van

dit boek.

ML Ja, precies. De veelzijdigheid laten zien ervan

NYD Maar, waarom we je te gast hebben is omdat je ook een bijdrage hebt geschreven.

Was dat ons idee? Was dat jouw idee? Ik weet het effe niet meer, hoe ging dat?

ML Volgens mij was het jouw idee

MYRTHE *lacht*

ML Ja, het was je eigen idee
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NYD Je hebt het over jezelf afgeroepen

ML Je eigen schuld allemaal

MYRTHE Nou, ja dat klopt. Ik was aan het calculeren en we gingen dus bedenken hoeveel

bijdragen kunnen we financieren, maar we wilden natuurlijk zo dik mogelijk. En toen dacht ik:

het lijkt mij fantastisch, dan doe ik er ook wel een bij. Dat is een verhaal extra waar ik zelf

niet voor hoef te betalen

NYD doe ik effe

MYRTHE Dus ik riep dat meteen en later begon ik eigenlijk pas te bedenken wat dat precies

betekent. Dat ook mijn collega’s het verhaal moeten redigeren

NYD Zeg maar je directe collega’s die je ook aanstuurt, waarmee je mee samenwerkt elke

dag, die moeten het gaan lezen inderdaad

MYRTHE Ja

NYD en wat was de reactie van je team?

MYRTHE Nou, alleen Linda heeft het nog gelezen, zij doet de redactie en ook extern en

toen stond alleen nog mijn voornaam erbij, dus ik weet niet of zij toen hebben gerealiseerd

dat dat dan Myrthe, dezelfde Myrthe was

ML oooo, je hebt het eerst alleen met je voornaam ingeleverd

MYRTHE maar Linda wist het wel, maar toen had ik het gewoon opgestuurd en gezegd:

oké, Linda hier is mijn verhaal, wil je er even puur tekstueel naar kijken en verder hebben we

het er niet meer over. Maar uiteindelijk, dat merk ik - zelf deed ik ook de redactie van andere

verhalen - en je bent gewoon met de tekst bezig. Dus je bent helemaal niet bezig met oehhh

die persoon heeft dit geschreven nou, oehhhhh. Dus op een gegeven moment kreeg ik ook

een bestand terug van Linda met opmerkingen als ‘zit ze hier achterstevoren? ik zie niet

helemaal hoe dit werkt, dit kan misschien nog iets opwindender’ weet je wel. Ja, en dan ga

je daar weer mee aan de slag en toen was het eigenlijk heel normaal. Maar straks, de

volgende stap, wordt wel weer spannend denk ik.

ML Ja, want dan ga je met naam en toenaam dat boek in. En dan zien je

boekenvakcollega’s, zeg maar buiten de uitgeverij, ook nog hoe en wat
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MYRTHE Ja, ik denk dat mijn boekenvakcollega's er eerder wat van zullen vinden dat ik m’n

eigen verhaal uitgeef. Dat is natuurlijk echt best wel raar

NYD ooo, is dat een ding?

ML Daar had ik nog niet eens over nagedacht

NYD Nee, ik ook niet

MYRTHE En nu heb ik óók nog gezegd dat het mijn eigen idee was… dat is wellicht...

NYD maar zwaaaaar aangemoedigd door ons, hè! Dat dat wel duidelijk is

MYRTHE En, ja, het is ook geen literatuur. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Jullie

zeiden: we willen vooral GEIL en VEEL SEKS, dus dat heb ik geprobeerd.

NYD Ja

MYRTHE Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel spannend vind, is de zakelijke kant. Dus dat ik

ook aandeelhouders heb. En m’n familie... ja, die zal ik het niet vertellen... Maar dat vind ik

dan, kijk, ja, oké, dat vind ik ook érg ongemakkelijk. Maar de zakelijke kant vind ik eerder

spannend, omdat ik nu ook weleens het gevoel heb dat ik er nadelen van ondervind dat ik

een vrouw ben én ondernemer, en dan straks wordt het misschien nog wel meer ofzo? Ik

weet niet. Ja, dat vind ik…

NYD Ja, want dat is eigenlijk precies wat ik er juist zo tof aan vind, dat je het wél gedaan

hebt. We hadden het er ook even met Chedda over dat zij als politica...weet je wel: kan je

dan wel of niet in zo’n boek gaan staan? En dat zij toen had besloten: ja, dat kan dus wel.

En dat geldt natuurlijk voor vrijwel elk beroep. Is dat dan iets waardoor mensen misschien

anders over me gaan denken? Maar daar moeten we nou precies vanaf

MYRTHE Precies

ML We willen graag allebei. Je kan dit zijn én je kan een seksverhaal schrijven

NYD JA, dat kan gewoon! Ik love dat heel erg

MYRTHE ja, dat is natuurlijk tegelijkertijd precies dan de reden waarom je het dan wel doet.
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NYD En euhm, er zat dus nu nog best wel wat schaamte of taboegevoelens omheen als ik

het zo hoor. Hoe is jouw relatie tot seks of open praten over seks?

MYRTHE Nou, ik ben echt gek op seks. En ik heb het er met sommige vrienden echt super

makkelijk over. Maar het met je directe collega’s bespreken en het in de zakelijke wereld

brengen is natuurlijk wel wat anders

NYD Tuurlijk, ja

MYRTHE en mn relatie met seks: ja, ik vind het heel leuk, maar het is vrij problematisch

momenteel

ML Oke, haha, wil je daarover uitweiden?

MYRTHE Nou, ja, ik ben natuurlijk al zeven jaar vrijgezel en ik ben niet heel makkelijk fysiek

aangetrokken tot mannen en ik heb ook niet heel veel aandacht andersom. Dus de kans dat

er dan een match is… dat is

NYD oja

MYRTHE dat is lastig. en op een gegeven moment had ik... Als ik drie keer per jaar seks

heb is het veel. En als ik dan een keer seks had dan was het nooit leuk. Echt dat ik dacht: is

dit het nou? Zit ik híer nou al die tijd op te wachten?

ML Hmm

MYRTHE En dan op een gegeven moment hoorde ik Marie Lotte steeds in m’n hoofd: ‘Ja,

maar ik was 28 toen ik erachter kwam dat ik op vrouwen val.’

ML Toen begon het pas voor mij

MYRTHE Toen dacht ik: hè, maar moet ik dan met vrouwen? Dus toen heb ik ook seks

gehad met vrouwen, die overigens wisten dat ik aan het onderzoeken was. Dus ik heb geen

misbruik van ze gemaakt. Maar dat was voor mij eigenlijk alleen maar de bevestiging dat ik

echt seks met mannen uiteindelijk wil

NYD Ja

MYRTHE Maar, ja.. ik vind het gewoon vaak niet zo leuk. En ik ben er denk ik laatst achter

gekomen waar dat dan aan lag. Want toen had ik seks met iemand en ik kan vrij makkelijk

klaarkomen van penetratie, dus vaak wel.. als ik gewoon
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NYD Oja, hier hebben we weleens een appje van jou over gehad. Want dan schreeuwden

we in de podcast 58 keer: ‘En het is heeel moeilijk’ en jij zo ‘euhh…is dat dan heel raar?

Want ik kan dat juist wel??’

MYRTHE Ja, want... meestal met een gewone sekspartij kom ik ongeveer drie keer klaar. En

dat betekent dat mannen dus heel lui worden.

ML oohh

MYRTHE Dus ik had ook een keer seks met iemand en toen zei ik van ‘goh, weet je wel,

maar je kan me ook aanraken. En hier..’. Ik heb echt letterlijk z’n vinger op m’n clit gelegd

van ‘hier zit ook wat’

NYD Dit is de spot

MYRTHE En toen zei hij gewoon ‘ja, maar dat hoeft toch niet? Want je bent al nat genoeg.’

ML Niettt waaaaaaaar!

MYRTHE En toen hadden we dus seks en achteraf vroeg hij: nou, en hoe vaak ben je

klaargekomen. Ja, ik dacht: drie keer, maar dat ligt écht niet aan jou. Dus het is gewoon…

ML Het had gewoon meer kunnen zijn in jouw geval

NYD Dit is echt interesting, want hij denkt dan misschien: o, lekker gescoord. Want drie keer

is vet veel. Terwijl voor jou is dat gewoon

MYRTHE Ja. Ja, ik denk dat een man dan zichzelf snel op de schouder klopt van ‘o, dat heb

ík gedaan’, terwijl eigenlijk is het alleen maar de penetratie die daarvoor zorgt. Terwijl ik het

juist in seks heel erg mis dat iemand míj aandacht geeft.

ML Hmmm

MYRTHE Dat iemand meer z’n best doet. En daarom vind ik het vaak zooooo saai. Dat ik

denk: ja…

ML Maar je durft het dus… of je ‘durft’, je hebt dus wel de assertiviteit om dat te zeggen

MYRTHE Euh ja, daar heb ik geen moeite mee.

ML Nee, maar het is ook wel vervelend als je iemand... de hele tijd eraan moet trekken *ha*
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MYRTHE Ja, het is ook… als je niet zo vaak seks hebt.. op een gegeven moment dacht ik:

ja, dan maar met deze, dan heb ik in ieder geval seks. En toen was het ook vaak gewoon

slechte seks, dat je denkt, ja jezus.. doe ik het daar nou voor? Dat wil je dan ook niet. Het

is… ik hoop *lacht* dat het verbetert, maar ja...

*reclameblokje*

ML Deze reeks gesprekken over Sexxxyyyytimesssss wordt mede mogelijk gemaakt door

onze uitgever Blossom Books

NYD Die niet alleen de seksbundel Damn horny uitgeeft maar ook nog iets LEUKS heeft

bedacht rondom de verschijning ervan

ML Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat mijn sensationele kont op de cover, en die

illustratie is gemaakt door de even zo sensationele Linda Rusconi

NYD en wat jullie misschien nog niet weten, is dat ze ook een lading andere auteurs heeft

geïllustreerd, waaronder ikzelf - jaja, mijn tieten staan in dit boek

ML En jij kan zo’n illustratie, van je eigen goddelijke lijf WINNEN! Zo naakt of zo niet naakt,

als je zelf wilt.

NYD Als je het boek vóór augustus 2021 bestelt en de al dan niet digitale bon opstuurt naar

Blossom Books ga je mee in de loting

ML We mogen maar liefst VIJF mensen blij maken

NYD Dus hup, naar libris.nl en pre-order DAMN HORNY

ML Proost! Op spetterende orgamses

*eind reclameblokje*

NYD En is je verhaal gebaseerd op euh… waargebeurde… intimiteiten? *lacht*

ML activiteiten

NYD Als je dat wil delen, hoeft niet

MYRTHE Ja, ik heb weleens een trio gehad met twee mannen, maar toen was ik heel jong,

ik denk 22, en ik, wat ik heb onthouden is dat ik het vooral heeeeeel veel werk vond
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NYD gedoe

MYRTHE ik was natuurlijk ook nog echt… ik was ook nog jong, en ik was niet zo assertief

als nu, dus ik was alléén maar bezig om die mannen te plezieren.

ML Ohhh, doodvermoeiend… haha!

MYRTHE Weet je wel, het zweet stond op m’n voorhoofd. O, nog een… weet je wel. Maar

nu, dus nu, wat er misschien wel in terug komt, is dat ik in dat verhaal, dat ik echt die

begeerte wil voelen en wil voelen dat een man zeg maar voor jóu kiest. En jóu aandacht

geeft. Dat heb ik erin geschreven, dus dat deel is van mezelf

ML Ja, want het is wel echt zo dat jouw personage, jouw hoofdpersonage, staat in het

middelpunt

MYRTHE Ja

ML Ja, dat vond ik ook zo leuk

MYRTHE Ja, daar heb ik m’n best voor gedaan. Maar goed, ja, er zitten ook veel dingen in

die niet bij mij passen, maar ik denk dat als je zo’n verhaal schrijft, dan komt er toch iets uit

jezelf

ML Ja, je zal altijd schrijven over wat je kent, op een bepaalde manier

NYD Maar de één die kan wel echt nóg meer dat misschien lostrekken dan de ander? Ja, ik

kan dat niet

ML Ik ook niet

NYD Nouja trouwens, ik heb ook gewoon meegeschreven aan..

ML Ja, dat is waar, maar goed, ook van jou zitten er dingen in

NYD Maar zoals Stella Bergsma, die zei: het is bij mij wel echt fictie. dat geloof ik ook wel

ML Ja, dat geloof ik ook wel.

MYRTHE Ja

ML Maar ik zou dat niet zo goed kunnen. En jij denk ik ook, dat je dingen uit je ervaring haalt

MYRTHE Nouja ik dacht… wat het belangrijkste natuurlijk was, is dat je dicht bij de

vrouwelijke beleving blijft. Omdat we juist dat verhaal willen vertellen. Dus ik dacht ik kan wel
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een verhaal schrijven waar ik zelf, waar ik mezelf helemaal niet in kan vinden, maar wie zegt

dan dat ik dan niet per ongeluk de male gaze heb gebruikt. Dan zou ik een verhaal

misschien kunnen krijgen waar je zelf niet opgewonden van wordt. Dat vind ik moeilijk,

ingewikkeld. Dus ik dacht: je moet in ieder geval zelf zeker weten dat je het interessant vindt

NYD dat je er hot van wordt

MYRTHE Ja precies dat je er hot van wordt

NYD En, werd je er hot van?

MYRTHE Ja.

NYD Van het schrijven.

MYRTHE Ja

*korte stilte*

MYRTHE Wat? O, sorry?

NYD Of je er hot van werd, van het schrijven

MYRTHE * haha* Nou, ik heb wel momenten gehad op kantoor dat ik dacht, jezus, zit ik dit

soort verhalen nu echt te redigeren op kantoor, wat ongemakkelijk. Maar op een bepaalde

manier kan je het uitzetten, maar het draagt wel bij aan een algemene toestand

NYD ‘toestand’

ML Ja, ik vond dat een heel leuk ding aan schrijven. Wij zetten echt zo van: ‘KOMT KLAAR,

KOMT KLAAR, KOMT KLAAR’. Enthousiast over alle seksuele escapades. Vind het ook wel

weer heel leuk als je de hots krijgt van je eigen verhaal

MYRTHE Maar ook van de andere verhalen waar ik dan mee bezig was

NYD En was er dan iets wat je moeilijk vond? aan het schrijven?

MYRTHE Ja.. op een gegeven… ja, euhm. Überhaupt het beginnen met schrijven. Dat ik

dan de hele dag met tekst bezig was geweest en dan kwam ik ‘s avonds thuis: pff, dan moet

ik dat verhaal nog schrijven. Dus ik heb het eindeloos voor me uitgeschoven.

ML En toen kreeg je ook nog commentaar van ons

MYRTHE Ja, maar dat is heel goed. Normaal gesproken zou ík dat commentaar geven.

Maar nu kon dat natuurlijk niet. Maar als ik eenmaal bezig was ging het meestal wel lekker
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en raakte ik wel in die flow, maar wat met seks echt lastig is, is dat je de hele tijd met pik en

lul en kut en vulva en vagina.. En weet je wel, wat ga je wanneer zeggen? En ik weet niet, je

wilt ook niet ‘de gladde lans’...

ML *proest en barst in lachen uit*

MYRTHE ….of dat soort dingen, daar wilde ik absoluut *lacht* ver van weg blijven

NYD dat laten we aan A.F.Th. over, dit soort teksten

MYRTHE dat is denk ik het meest ingewikkelde daaraan. Maar ik hoop dat het is gelukt

NYD nou, dat is het

ML wij vinden van wel

NYD waar het nou net even heel kort over ging, voor de luisteraar, dat commentaar dat wij

gaven: het verhaal kwam. Maar wij vonden dat het eigenlijk stopte precies waar wij het dus

echt heel hot gingen vinden, dus toen hebben we je teruggestuurd naar de tekentafel

ML ik was ‘m aan het voorlezen aan Nydia en ik zag haar zeg maar steeds enthousiaster

worden over waar het verhaal heen ging

NYD en toen zei Marie Lotte ‘het is bijna klaar hoor’ en ik zo: ‘hè, hoezo het is bijna

klaar???’

ML ‘het begint net!!’

NYD Maar nu zit het volle verhaal er in

ML Het volle verhaal zit er in en we gaan er helemaal lekker op

MYRTHE Ik had in m’n gedachten, in het begin al best wel veel verteld over een beetje

onderdanige seks en weet ik veel wat allemaal. Dacht ik: nah, best wel geil al. Dus toen

stuurde ik ‘m op

ML Maar best wel geil is niet genoeg

MYRTHE Nee, precies

*eintune wordt ingestart*

ML toevallig signaleer ik net een trage druppel langs de gul gespreide dijen van m’n vriendin,

dus deze meid heeft weer andere dingen te doen
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NYD Dank Myrthe, dat je deze vrije zondag deels wilde besteden aan ons

MYRTHE Ja, graag gedaan

ML Dank sexy luisteraars, blijf jullie sexy zelf he

NYD Doeiiiiii

ML gladde lans

NYD haha gladde lans. Een gladde lans breken voor praten over porno

ML SEKS SEKS!!!

*stilte*

ML doei
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