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Dramgroep wil De Balie cancelen want KIRAC = VERKRACHTINGSCULTUUR!

'Wij zijn het zat'. Nou, anders wij wel.

Hoipipeloi. Leuk dat je weer kijkt naar Wat We Vandaag Toch Voor Ansichtkaart Uit Het

Openluchtgesticht De Hel Amsterdam Ontvingen. Deze week: de semi-terroristische

dramgroepering 'Geen Podium' wil graag De Balie van Yoeri A. aan gort cancelen.

(*huilstemmetje* "Wij zijn het zat!" *vuistjes maait*) Want De Balie biedt 27 oktober een

podium aan de kunstloltypes van KIRAC. En dat mag niet, want KIRAC is VERKRACHTINGSCULTUUR!!1! In

normale samenlevingen, tijdens normale tijden, nemen mensen die het niet eens zijn met een podium 1 dan

zelf podium 2 om hun tegenargumenten uiteen te zetten. Maar dit is geen normale samenleving. Laat staan

dat we in normale tijden leven. Dit is Amsterdam anno 2021. Daar censureert het stadsbestuur de letters I

AMsterdam omdat I AMsterdam 'te individueel klinkt', dus je kunt moeilijk verwachten dat de onderdanen

van het stadsbestuur leren het debat aan te gaan of elkaars vrijheid te respecteren. Amsterdam anno 2021

is de stad van vernietigen, censureren, cancelen, dooddrammen en het neerhalen van alles wat met vrijheid

danwel LOL heeft te maken. Verder begrijpen we, zoals gewoonlijk, geen ene fuck van waarover zo

hysterisch wordt gedramd. Kennelijk is KIRAC nu ineens weer VERKRACHTINGSCULTUUR omdat ze ene

Julian A. over op een paard hebben getild, wat dan allemaal weer de schuld is van Sid Lukkassen (naakt),

die toch maar geen pornoseks had met een links sletje. Overigens kennen wij Yoeri A. een beetje en weten

wij zeker dat Yoeri A. zich vooral BESLIST NIET laat cancelen/censureren (hij niét), dus dat wordt een geinig

Balie-avondje KIRAC 27 oktober. Bedankt weer voor het kijken kiddo's, toedelidokie en ongezien de

tyfus. Update: hier een statement van De Balie.

Tags: drammen, janken, censuur, cancelen 

@Bert Brussen | 21-10-21 | 20:25 | 130 reacties

27 oktober ga ik zeker niet kijken, AOE IV komt dan uit

Baarz  | 22-10-21 | 20:22

Everything woke turns to shit!

WodieBlumensind | 22-10-21 | 13:13

ik zie heel veel woorden.. 

Gebruikt u bewust veel overbodige woorden om een artikel groter te maken? 

DeviousDick³ | 22-10-21 | 11:21

Hoe heet dat ook al weer. Een vrouw met een goddelijk lijf maar met een hoofd als een brulboei. Daar is

een naam voor, maar ik ben vergeten welke. Iemand?

Kwakjeszalver | 22-10-21 | 09:24 | 5

@Phreack | 22-10-21 | 09:45: BOBFOC: Body Of Baywatch Face Of Crimewatch

Knip  | 22-10-21 | 09:55
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▼ 2 antwoorden verborgen

@Knip | 22-10-21 | 09:34: Dank.

Kwakjeszalver | 22-10-21 | 12:05

Plork!

Mokum Kosher | 22-10-21 | 12:38

In Amerika is een vrouw verkracht in de metro. Omstanders die het zagen gebeuren pakten gelijk hun

telefoon om het vast te leggen en keken 12 minuten toe.

Ik heb zo maar de indruk dat het hier niet ging om de zus van George Floyd.

Voor de rest is er weinig aandacht voor

Robbie038  | 22-10-21 | 00:55 | 3

Bron van dat bericht...?

F. von Zeikhoven | 22-10-21 | 04:10

@F. von Zeikhoven | 22-10-21 | 04:10: Het was niet Fiston Ngoy zelf. De statement dat sommige

omstanders stonden te �lmen en verder niks deden (dus ook niet 911 bellen met de telefoon

waarmee ze �lmden) is van de politie te Upper Darby Township (Delaware County, Pennsylvania).

Mazzelstof | 22-10-21 | 06:01

@F. von Zeikhoven | 22-10-21 | 04:10: Televaag en Parool. Dus is het waar.

Kwakjeszalver | 22-10-21 | 09:28

Ik ben ook tegen verkrachting. *button opspeldt en trots kijkt*

funda | 21-10-21 | 23:30 | 1

Dapper!

MrLahey | 22-10-21 | 08:28

Leuk dat Bert wat aan mijn linktip had (Sid, NRC).

cugel | 21-10-21 | 22:25

Verkrachtingscultuur ook. Een cultuur van verkrachting. Het verkrachten van mensen als onderdeel van het

stelsel van waarden en normen in een samenleving. Iets dat je leert op school ofzo. Van je ouders. Waar op

de televiesie over gepraat wordt. Waar educatieve programma’s over zijn. Een verkrachtingscultuur. Kan

aan mij liggen, maar ik zie het niet zo.

The-loopy-cowboy | 21-10-21 | 22:02 | 1

Ik heb dat NRC-artikel gelezen en er is wel degelijk een rape-culture. Maar niet bij jou, mij, bij ons.

Maar in de kunstwereld.

omanders | 21-10-21 | 22:07

020,020,020,020,020 is er nou echt niets anders te melden dan rotzooi en of gepruts uit 020.Tendentieus,
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▼ 1 antwoord verborgen

rotator | 21-10-21 | 21:54 | 4

@Lorejas | 21-10-21 | 21:58: Je kan toch moeilijk ontkennen dattie wel een puntje heeft.

_pacman_ | 21-10-21 | 22:31

Ontkennen is heel makkelijk, niet moeilijk

Pecunia | 22-10-21 | 07:42

@Pecunia | 22-10-21 | 07:42: de meeste dingen die makkelijk zijn zijn niet moeilijk.

DeviousDick³ | 22-10-21 | 11:24

Ik heb een beetje de "kunst" van de Julian Andeweg bekeken. KIRAC is gewoon een onderdeel van het

probleem. Wat een troep. Of nee, geen troep. Het is niets. Niet eens troep.

omanders | 21-10-21 | 21:53 | 3

Dit artikel over zijn fratsen is desalniettemin best wel interessant:

archive.md/FW8qD

Het geeft maar weer aan dat #metoo een *links* probleem is, gerelateerd aan drugs.

omanders | 21-10-21 | 21:55

@omanders | 21-10-21 | 21:55:

"Verschillende getuigen bevestigen los van elkaar dat een bepaald sta�id soms een lijntje coke

meedoet op die feestjes, of �irt met jonge vrouwen. De docent in kwestie ontkent dat ten stelligste.

"

You take Sally, I take Sue 

There aint no difference between the two

omanders | 21-10-21 | 21:56

Ik vind kirac wel leuk. Van de meeste �lms kan ik genieten. Honeypot belooft ook weer een

klapper te worden. Zelf u heeft het over deze kunsdt. Wanneer is de laatste keer dat dit zo was?

De Eierbal | 22-10-21 | 09:27

Zink het af , het hele zooitje ... alles !

Castor12 | 21-10-21 | 21:50 | 1

Wauw. Originele tegel zeg. Zelf bedacht?

Lorejas | 21-10-21 | 22:06

Uit dat NRC stuk: "Geenstijl zal de �lm niet plaatsen, hoort KIRAC.".

Waarom niet? Als Sid zich had verdiept in KIRAC had hij dit kunnen zien aankomen. Mijn advies aan hem: je

staat nu misschien een beetje voor lul, maar "own it like a man". Kom je er sterker uit. En je bent ook nog

eens onderwerp geweest van een beruchte "kunst" �lm.

UnderTheDevil  | 21-10-21 | 21:45 | 4

Tendentieus,

ongefundeerd &

nodeloos kwetsend

https://archive.md/FW8qD
https://www.geenstijl.nl/
https://reaguurder.gs//login_ext?target_site=https%3A%2F%2Fwww.geenstijl.nl&client_final_url=https%3A%2F%2Fwww.geenstijl.nl%2F5161699%2Fdramgroep-wil-de-balie-cancelen-want-kirac-verkrachtingscultuur
https://premium.reaguurder.gs/-/#membership


11-11-2021 12:03 GeenStijl: Dramgroep wil De Balie cancelen want KIRAC = VERKRACHTINGSCULTUUR!

https://www.geenstijl.nl/5161699/dramgroep-wil-de-balie-cancelen-want-kirac-verkrachtingscultuur/ 4/17

▼ 1 antwoord verborgen

Dat had ie dan tijdens de opname moeten doen, op camera gaan zitten janken dat 't toch niet

helemaal is wat je verwacht en 't confronterend is, is alles behalve owning it en maakt je bijna

chantabel...

ReyNemaattori | 21-10-21 | 22:43

@ReyNemaattori | 21-10-21 | 22:43: Als jij de regie niet hebt en zij willen per se dat je als een

sukkel naar voren komt wordt dat 'owning' moeilijk denk ik. Maar wat ik lees heeft Lukkassen het

ze zelf ook wel heel makkelijk gemaakt. Dan nog een keer bellen met zo'n verhaal, hij had

kennelijk na die opname nog steeds niet helemaal door met wat voor �guren hij te maken heeft.

Hij heeft weinig mensenkennis denk ik.

Tashtego  | 21-10-21 | 22:49

@Tashtego | 21-10-21 | 22:12: 

"Gevoelige aard" en dan voor seks op camera gaan, tja.

De Eierbal | 22-10-21 | 09:28

Yoeri Albrecht is oprecht fatsoenlijk, evenals Femke Halsema.

Jezus_Boeddha | 21-10-21 | 21:37

Het eerste idee dat ik kreeg na dit artikel was: bouw een grote dijk rondom Amsterdam. Zet onder water en

gebruik dit bassin voor het opslaan van wind- en zonne-energie.

Crusher | 21-10-21 | 21:34

Huh? 

Ik krijg in ene vanuit verschillende hoeken vragen. Over de 2 Jorissen van zonet, en waarom ik door blijf

gaan. Het antwoord daarop raakt aan het hart van mijn wezenlijkheid. 

Echt.

Kudtkip | 21-10-21 | 21:28

Julian Andeweg 'een podium geven' snap ik eerlijk gezegd ook niet veel van. Is dat dan kunst ofzo? Kirac

moet niet gecanceled worden, maar mag wel aangemoedigd worden om met iets beters te komen.

Quantum Suicide | 21-10-21 | 21:28

Kirac heeft een hekel aan de dorheid van de hedendaagse kunst, en aan de koestering van die dorheid. Wat

ik van Kirac heb gezien, het is nooit dor. En deze �lm zal ik ook zeker niet dor vinden. Heeft Kirac nog

concurrentie in de kunstwereld?

Sitting_targets | 21-10-21 | 21:27 | 1

De Kunstmeisjes hebben het geprobeerd...

Zuurteregelaar | 21-10-21 | 21:37

Lachen, Julian Andeweg zit helemaal niet in deze �lm van Kirac. Ophef om niks.

Zuurteregelaar | 21-10-21 | 21:26
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▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vermoed dat ik in een andere dimensie terecht gekomen ben. 

Binnenkort hopelijk weer terug naar mijn eigen parallelle variant.

tis_wat | 21-10-21 | 21:24

-weggejorist-

Kudtkip | 21-10-21 | 21:17

Ik snap niets van dit artikel. Wie of wat is Kirac dan ?

Roos  | 21-10-21 | 21:11 | 5

Een kalmerend middel, dacht ik. Dat klopt alleen niet met de context.

letopuwzaak | 21-10-21 | 21:18

@RickTheDick | 21-10-21 | 21:18: moeten we voor of tegen zijn?

Roos  | 21-10-21 | 21:28

@Roos | 21-10-21 | 21:28: gebruik de zoekfunctie op de site. Die lui zijn moeilijk. Maar wel

vermakelijk. Soort real life sketch.

sjef-van-iekel | 21-10-21 | 21:51

Ik huiI waar ik ooit heb geIachen

Piet Karbiet | 21-10-21 | 21:11

Als ik ooit ergens weer eens een praatje mag houden ga ik ook mezelf cancellen. Vet goed voor de

publiciteit.

JWZ_JMK | 21-10-21 | 21:08 | 2

ik wil je wel cancellen, hoor. Voor niet eens zo heel veel geld.

omanders | 21-10-21 | 21:11

Dat heet niet cancellen, dat heet niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling.

Mazzelstof | 22-10-21 | 06:08

Krijgt iedereen in Amsterdam een uitkering ofzo? Ze hebben daar wel erg veel tijd om zich bezig te houden

met futiliteiten.

Zoelense Hobbyboer | 21-10-21 | 21:06 | 5

@sjef-van-iekel | 21-10-21 | 21:11: dit was het, iets anders dan ik dacht, maar niet verrassend:

In de cijfers tekende zich een trend af: 81 procent van de toegekende subsidies ging naar de vier

grote steden en maar 19 procent naar de rest van Nederland,

Gaat over cultuursubsidies.

sjef-van-iekel | 21-10-21 | 21:17

Ja en? Daar gebeurt het toch ook vaak qua cultuur?
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▼ 2 antwoorden verborgen

Lorejas | 21-10-21 | 21:20

Ja veel uitkeringstrekkers maar ook 1 van de grote economische motors van het land. Het is

allemaal wat extremer dan pakweg Twello.

Risingson | 21-10-21 | 22:20

Niet meteen posten als je kwaad bent, Bert. Nu volg ik je niet helemaal.

Is het de bedoeling dat we als roze leger nu om de balie heen gaan staan omdat ze tegen hun eigen

opgehitste achterban moeten worden beschermd, of moeten we wijzen en lachen?

pietvanvliet | 21-10-21 | 21:02 | 2

Google "Not your personal army".

omanders | 21-10-21 | 21:09

@omanders | 21-10-21 | 21:09: Hey! Ga iemand anders het gras voor de voeten wegmaaien!

Schavuit!

pietvanvliet | 21-10-21 | 21:43

Oow een scheet uit Amsterdam, waarom moeten wij die in het oost'n ook alweer ruiken?

Beerndakbhar | 21-10-21 | 21:02 | 1

Zodat we weer weten hoe mooi het hier is.

pietvanvliet | 21-10-21 | 21:03

Zie je!  

Bad trip

Transgender-Airlines  | 21-10-21 | 20:58

Dat 'statement' is echt een niemendalletje. Zeg dan niks.

PolderTaliban  | 21-10-21 | 20:57 | 1

Mwoah, mij leek het een keurige middelvinger. We hebben het wel over de balie he? Die kunnen nu

ook weer niet te hand in de wokehand die voert bijten.

pietvanvliet | 21-10-21 | 21:00

Ben na de derde alinea gestopt. Geen touw aan vast te knopen. 

Mijn hemel wat een imbecielen.  

Snappen ze zelf werkelijk niet hoe verschrikkelijk belachelijk ze zichzelf maken ?  

The Woke World. It's gonna be great some day !

Kof�e ? | 21-10-21 | 20:57 | 1

Ik vermoed dat iedere keer dat ze het dreigen te gaan snappen gewoon een nieuw woord

verzinnen.

Mazzelstof | 22-10-21 | 06:17
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Ik snap geen zak van dit artikel.

jaja  | 21-10-21 | 20:57 | 2

Alleen al de titel maakt me verward.

Juffrouw op de �ets  | 21-10-21 | 21:03

@Juffrouw op de �ets | 21-10-21 | 21:03:  

Lijkt op een wiskundige formule.

letopuwzaak | 21-10-21 | 21:12

Heren, ik weet het niet. De programmering van de Balie is doorgaans van die typische linkse

tenenkaasnavelstaarderij, daar valt weinig aan te cancellen, goede smaak laat zich nu eenmaal niet met

harde hand opdringen.

Maar.. de geluiden die voorafgaan aan de laatste Kirac productie zijn wisselend. Als Sid nou Sidjelientje was

(soort rechtse greta thunberg) en zich in haar naiviteit seksueel voor schut zette... zat iedereen dan ook te

watertanden voor de uitzending?

Schwanzeleber | 21-10-21 | 20:56 | 3

Daarom verwacht ik een twist, een derde akte, een aap uit de mouw. Dat soort dingen.

The-loopy-cowboy | 21-10-21 | 21:05

@The-loopy-cowboy | 21-10-21 | 21:05: ergens verwacht ik dat ook. Das waar die kebabalcoholist

en die pluis van de snijtafel ook op zinspeelden.

Sommige shit van Kirac is zo goed.. zou jammer zijn als ze zich verspelen door alleen maar een

makkelijk slachtoffer voor aap te zetten.

Misschien snapt Sidje niet dat het allemaal goed komt.

Schwanzeleber | 21-10-21 | 21:10

Ik weet het ook niet natuurlijk. Maar die lui zijn meestal erg goed in driedubbele bodems. Ik hoop

zo dat werkelijk iedereen voor aap gaat staan.

The-loopy-cowboy | 21-10-21 | 21:43

Wil GS aub een poll starten of de lezers nog super heftige berichten uit imamsterdam wil lezen om weer

super verontwaardigd te worden. Er lijkt GS een soort masochistische hang naar deze verloren stad te zijn.

Munnie-talks  | 21-10-21 | 20:54 | 2

Vandaag in Oudesluis,…..

Transgender-Airlines  | 21-10-21 | 21:00

Pand Noord zit nu eenmaaI in de GS genen boy

Piet Karbiet | 21-10-21 | 21:13

Vond het beeld waarop zij bovenop Sid ligt en hem overmant (overvrouwt?) nog wel een sterk beeld. De

uitgesproken denker met nogal tegendraadse opinies over onder andere seksualiteit en de rol van vrouwen

op de datingmarkt, die wordt zichtbaar ongemakkelijk wordt en krimpt door rauwe platte seksualiteit.
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De trailer zelf vond ik bijna te gênant om uit te kijken. Voelt niet goed dit. Sid had duidelijk aangegeven zijn

medewerking te willen beëindigen. Daar had het moeten stoppen.

Duwbak_Linda | 21-10-21 | 20:53 | 3

Die hele trailer is super ongemakkelijk kijken. Toch knap. Nu wil ik ook alles zien.

Henk5 | 21-10-21 | 21:37

@Henk5 | 21-10-21 | 21:37:  

Het is wraakporno. Dit is niet hoe je denkbeelden uitdaagt.

Duwbak_Linda | 21-10-21 | 22:03

Tendentieus, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend. Lijkt me een leuke �lm.

De Eierbal | 22-10-21 | 09:32

Ben zo blij dat ik niet weet waar dit overgaat.  

0 belletjes rinken. 

Dus niet de neiging om op de roze lettertkes te drukken is er niet. Denk dat dat ook maar het beste is

de_beer_van_de_meer  | 21-10-21 | 20:52 | 1

Hoi, bolle v Zwolle en lek van PEC....ik ook niet,wel weet ik dat ze bij de Balie niet altijd links zijn

en dat wordt niet getolereerd want is niet verbindend enzo...

ger1306  | 21-10-21 | 20:59

Wat een bizar 'kunst' project. Maar wel een reaguurder in de hoofdrol. 

Dat had ieder van ons kunnen zijn.

C1O2 | 21-10-21 | 20:51 | 1

Ik heb echt te doen met Sid. Stomme fout met grote consequenties.

Panos88 | 21-10-21 | 20:59

Ik hoorde bij Wierd Duk dat Sid Lukassen nogal in de put zit. Klonk niet gezellig. Wat is dat voor �lm?

Sitting_targets | 21-10-21 | 20:51 | 1

Wraakporno.

omanders | 21-10-21 | 20:56

-weggejorist-

SinisterNL | 21-10-21 | 20:45 | 3

Krijgt zo'n zeikclubje subsidie?

Lorejas | 21-10-21 | 20:42 | 2

Wa denkte jonguh?!

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:43

Van het Mondriaanfonds.Tendentieus,

ongefundeerd &

nodeloos kwetsend
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omanders | 21-10-21 | 20:59

Lijkt de Inquisitie wel, daar mocht ook niets van, behalve hen betalen graties. Stiekum mochten ze zelf wel

alles want waarom weet niemand eigenlijk.

GuruOuwehuru | 21-10-21 | 20:40 | 2

De IncIusitie

Piet Karbiet | 21-10-21 | 21:15

@Piet Karbiet | 21-10-21 | 21:15:  

U wint de staafmixer!

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 21:17

Die Sid lijkt veel op immigrantenpooier Leo Lucassen. Als Leo had meegedaan dan was het muisstil

gebleven bij die gekwetsten.

gestoptmetroken | 21-10-21 | 20:38 | 1

Leo heeft het geluk van nature een ja-knikker te zijn. Sid vormt met zijn opstandige asper een

welkom doelwit voor de hyena’s.

Panos88 | 21-10-21 | 20:57

Meer Bert, minder Mosterd.

En Sid L had kunnen weten wat hij kon verwachten toen hij de videooproep van het linkse meisje zag.

bamitoren | 21-10-21 | 20:38

Als je vind dat Sid een eikel is de hiervoor heeft getekend, dan wil dat nog niet zeggen dat dit soort

ranzigheid een fatsoenlijk podium verdiend.

Einde van de Domheid | 21-10-21 | 20:37

Amsterdam.

Nuff said.

Wijze uit het Oosten | 21-10-21 | 20:36

Wel mooi dat deze aksieclub het alleen heeft over die goorlap Jullien A., maar het feit dat deze �lm tegen

de wil van Sid Lukkassen zelf toch is gepubliceerd onbenoemd laat.

De pijn van de een is toch wat minder waard dan die van de ander.

Panos88 | 21-10-21 | 20:36 | 3

Geerten Waling legde de hypocrisie ook mooi bloot. 

twitter.com/GeertenWaling/status/1450...

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:40

@Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:40: oh help, ik zie de naam Zaïre Krieger voorbijkomen.

Panos88 | 21-10-21 | 20:46
Tendentieus,

ongefundeerd &

nodeloos kwetsend
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@Panos88 | 21-10-21 | 20:46: Zo jammer dat ze niet Zaïre Kruger heet. Zo jammer.

omanders | 21-10-21 | 21:03

Waar gáát dit over. Jij ookongezien de typhus Bert

de visser | 21-10-21 | 20:35

Waar is de tijd van haring Arie gebleven? 

youtu.be/t2YsdjboYgE

ceriel82 | 21-10-21 | 20:34

Wat er bij De Balie gebeurt interesseert de bewoners van het Kleine-Gartmanplantsoen misschien en

mogelijk tot vier straten verderop.

goedverstaander | 21-10-21 | 20:34 | 1

Ik ken het ook. 

Iets met een gevluchte terrorist en pseudo-journalist.

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:36

Kirac zijn wel vermakelijke provocateurs van het opgeblazen kunst-establishment. 

Altijd leuk om rijke mensen die interessant willen doen met kunst even duidelijk te maken dat de waarde

van de troep waarin ze 'investeren' alleen maar waarde behoudt zolang er nog meer idioten geloven dat het

geniaal is, en samen de bubbel in stand houden.

Zeurders  | 21-10-21 | 20:33 | 2

Hetzelfde als wij allen doen met geld. 

En met sporters  

Auto's.

Als je ergens geen waarde aan hecht, is het niks waard.

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:35

@Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:35: Zo is het.

jitro | 21-10-21 | 21:30

O, dat was leuk. het verwijt van "te veel individualisme" uit de hoek van de nazaten van het ik-tijdperk.

omanders | 21-10-21 | 20:33

Links offert graag mensen voor het hoger doel. Levensgevaarlijke lui zijn het.

JohnLocke  | 21-10-21 | 20:32

Dit artikel leest alsof het in een adem getypt is....

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:32 | 6

Taalnazi's = kanker.

blikjegrolsch | 21-10-21 | 20:41
Tendentieus,

ongefundeerd &

nodeloos kwetsend
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▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Inloggen

DIT WIL JE OOK LEZEN

@blikjegrolsch | 21-10-21 | 20:41:  

Also also.

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:42

@The-loopy-cowboy | 21-10-21 | 20:41: Eens. De Graaff moet terug!

Duwbak_Linda | 21-10-21 | 20:54

TsjaaaAmsterdam...

Hai D. | 21-10-21 | 20:31 | 1

Idd wat ze daar uitspoken moeten ze lekker zelf weten, de rest van NL zal het aan de anus

oxideren. Geen aandacht meer voor marginale clubjes, plattelandsvrouwenvereniging te

schubbekutteveen staat ook niet op de frontpage.

Incitatus  | 21-10-21 | 21:23

Volgen mij is verkrachting in West Europa verboden.

skoftig | 21-10-21 | 20:31 | 1

Behalve als het slachtoffer toestemming geeft. 

Dan mag het.

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:33

Bent u benieuwd naar het lid van Sid?

Toetsenbordcomplex | 21-10-21 | 20:29 | 1

Denk aan een Noorse garnaal. Maar dan zonder de coctail saus.

Osdorpertje | 21-10-21 | 20:39

Dit topic gaat over een 'energiefeministe', dan weet je genoeg

'Genderlens' klinkt als een plaats in de Achterhoek.

@Bert Brussen | 20-10-21 | 19:00 | 168 reacties

Den Haag tuft reis- en autoliefhebbers in bek

Jankstad Den Haag.

@Bert Brussen | 08-10-21 | 20:00 | 132 reacties

Tendentieus,

ongefundeerd &

nodeloos kwetsend
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