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WIE IS NOG



DE CHARLIES VAN  
WELEER
De Charlies van weleer, hun potloodje fier 
priemend in de koude januarilucht, konden 
in november vorig jaar hun betrokkenheid 
weer tonen. Menig Facebook-avatar kleur-
de roodwitblauw en voor de zekerheid 
stemde het Nederlandse publiek de Len-
non-hit Imagine naar de toppositie in de 
jaarlijkse Top2000. Dit omdat een mijn-
heer die het aandachtsorgel beter bespeelt 
dan zijn piano, deze muzikale idylle ten 
gehore bracht bij het Bataclantheater. Dat 
zal de terroristen leren!  

Wie zich als islamvriendelijke burger na 
Hebdo nog veilig waande, want hee, 
als je respectloze plaatjes tekent van de 
profeet dan kun je er op wachten dat zijn 
naargeestige frontsoldaatjes ver-
haal komen ha- len, moest 
na de moord- partijen in 
Parijs toch toe- geven dat 
het islamitische m o n s t e r 

veelkoppig is en blind zijn slachtoffers 
kiest. Helaas leefde, zoals na iedere isla-
mitische terreurdaad, het politiek-correcte 
smoezencircus weer op. Kijk ze in de gro-
te Niets met islam te maken-tent springen 
door de brandende hoepeltjes van ‘onze 
inmenging in het Midden-Oosten’, ‘socia-
le uitsluiting’, ‘armoede’ en, in een staaltje 
weergaloze mentale acrobatiek, zelfs ‘op-
warming van de aarde’! 

Struikelende clowns

Wat maar niet wil doordringen, is dat 
zwijgende burgers geen menselijk schild 
vormen voor de gevaarlijke uitlatingen van 

islamcritici, 
maar dat 
het pre-
cies an-
de r som 

is. Iedere 
keer dat een niet-moslim een islamcriticus 
aanvalt op ‘islamofobie’ of ‘intolerantie’, 
de struikelende clowns in de policor-piste, 
maakt hij de situatie voor beiden onveili-
ger. In een poging de terreur af te wenden 
op hen die de oorzaak ervan proberen te 
bestrijden, belemmert de bange braafbur-
ger de vrijheid van iedere westerling. Wie 
doordachte islamkritiek aanvalt, vuurt op 
de eigen troepen. 

Dat is een martiale term, ja, want dat isla-
misten een oorlog tegen ons voeren staat 
buiten kijf. De feitelijke constatering dat 
de islam het grote gevaar van onze tijd 
is, blijft controversieel bij de gratie van de 
bange burger die dit blijft ontkennen. De 
paar mensen die het wagen dit publieke-
lijk te blijven verkondigen, zijn daardoor 
geïsoleerd en een makkelijk doelwit. Is-
lamkritische denkers, politici, schrijvers, 
tekenaars en satirici die de oorzaak van 
de ellende trachten aan te pakken, zijn het 
menselijk schild voor lieden die weigeren 
het beestje bij de naam te noemen. Lieden 
die zich met graagte tooiden met de naam 
Charlie, en een Franse vlag op hun social 
media zetten.

Annabel Nanninga

OPBLAAS- 
POP
Laten wij aanvangen met een stuk liedjestekst 
van bedenkelijk allooi, al meer dan een de-
cennium geleden op plaat gezet. Hier gaan 
we: “Heel het land staat in rep en roer. De 
spanning stijgt ten top. Door 116 vrouwen, 
met een zak over hun kop. Ik voel me zo on-
veilig, naast zo’n wandelende tent. Misschien 
is zij wel een vent (…) Wie weet wat zit er 
onder. Een kwaaie islamkop. Een zelfmoord-
terroriste. Een echte opblaaspop.” Boem!

Tot zover een fragment uit het ‘ban de boer-
ka’-lied, gemaakt door het huisorkest van het 
voormalige Radio1-programma ‘De Nieuwe 
Wereld’. Waarom is de VRT destijds niet aange-
klaagd voor zulk een racistische en islamofobe 
praat? Waar was het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en Racismebestrijding? Dat presen-
tator Chris Dusauchoit op Radio1 destijds mocht 
zeggen dat hij een goed gevoel kreeg bij de 
moord op Pim Fortuyn – one down, twenty to 
go! - tot daar aan toe. Maar zulk een racisme 
als het ‘ban de boerka-lied’ zeg! 

Constructieve journalistiek

De tijd vliegt, en gelukkig heerst er vandaag 
uitsluitend constructieve journalistiek aan de 
Reyerslaan. Daarvoor moeten we VRT-hoofd-
redacteur Björn Soenitis dankbaar zijn. Björn 
was vroeger nieuwslezer bij Studio Brussel. En 
uit goede bron, van mensen bij de toenmalige 
Nachtradio, weten wij dat onze Björn altijd se-
rieus was (lees: hij begreep de grapjes van zijn 
collega’s nooit).

Daar stuiten we op een belangwekkend punt, 
geachte lezer. Bepaalde vormen van humor, sa-
tire en ironie zijn nagenoeg verdwenen uit de 
klassieke media. U kan het de mensen bij de 
VRT echter niet kwalijk nemen. Wij leven, per 
slot van rekening, in een sombere, humorloze 
tijd waarin de gevaarlijke Tea party in Ame-
rika bommen laat ontploffen bij de Marathon 
in Boston, zo vernamen wij toch eens in het 
Journaal. Nietwaar, Björn? En ja, everzwijnen, 
die zijn nu eenmaal gevaarlijker dan terroristen 
van Islamitische Staat, zo weet Professor Rik 
Coolsaet ons via de fm-band te melden.

Nee, bittere ernst nu. Ironie en satire lijken 
dood. De politiek correcte meute is er niet al-
leen in geslaagd om onze taal aan te passen 
(u eet niet langer zigeunersaus of negerzoen), 
maar bovenal bepalen deze lieden de percep-
tie ten overstaan van allerlei vormen van humor. 
“Hier spot men niet!”, is het devies. 

Wanneer bepaalde vormen van bijtende spot 
– door politiek correcte druk – onuitspreek-
baar worden, rest aan het einde enkel nog 
een bevolking vervuld van cynisme. En dat is 
pas pijnlijk. À propos. Over pijnlijk gesproken: 
vrouwenbesnijdenis terugbetaald door het zie-
kenfonds, en snel! Leve de multiculturele pacifi-
catie en interculturele samenleving! 

We hadden een gesprek met Guy Veraf-
stoodt, fractieleider van de liberalen in het 
Europees Parlement.

De buitengrenzen van de EU zijn zo lek als 
een zeef. In 2015 kwamen ongeveer 1,5 mil-
joen zogenaamde vluchtelingen de Europese 
Unie binnen, velen met een vals Syrisch pas-
poort. 75% waren jonge mannen, wat enigs-
zins merkwaardig is, want welke vluchteling 
laat zijn vrouw en kinderen achter in een 
oorlogsgebied? Na de aanslagen in Parijs 
weten we ook dat er moslimterroristen in de 
migratievloedgolf zitten. Niet echt een suc-
cesverhaal voor de EU, dus.

GV: Integendeel! Als al die mensen naar de 
EU willen komen, dan wil dat toch zeggen 
dat we de zaken hier goed aanpakken? De 
EU is wel degelijk goed bezig. “Wir schaf-
fen das,” zoals Angela Merkel terecht zegt. Ik 
ben het ook eens met de N-VA’er Theo Fran-
cken, die immigratie iets positiefs vindt, “een 

aanwinst voor het land.” Weet u, al die Syri-
ers, die Irakezen, die Eritreërs en Nigerianen, 
die gaan…

… onze pensioenen betalen, wellicht? De 
werkloosheidsgraad van sommige groepen 
allochtonen ligt vier- tot vijfmaal hoger dan 
bij Vlamingen. Veel van deze mensen dra-
gen dus niets bij; ze vormen een last voor 
onze sociale zekerheid. Velen komen ook in 
de criminaliteit terecht. En u wil die groep 
nog groter maken?

GV: Het is niet zo simpel, jongeman. Bouw-
promotoren met wie ik bevriend ben, zijn 
enthousiast. Al die nieuwkomers hebben so-
ciale woningen nodig, en schoolgebouwen, 
ziekenhuizen. Er komen nieuwe jobs bij, ook 
voor straathoekwerkers, sociaal assistenten, 
deradicaliseringsambtenaren, enzovoort.

Hoeveel ‘vluchtelingen’ hebt u al opgenomen 
in uw Gentse monumentale pand dat u op 

EEN ECHT VALS INTERVIEW MET GUY VERAFSTOODT:  
“EUROPESE UNIE IS GOED BEZIG”

door Franke Rudi



Colofon
Dit is een satirische uitgave, iedere overeenkomst met 
bestaande figuren of situaties is louter toevallig.
Satire is een kunstvorm waarbij op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. Deze kri-
tiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen 
personen, politici, tradities, religie, kunstenaars, media, normen en waarden zijn. Door het gebruik 
van kritische humor willen satirici bepaalde fouten in de maatschappij aankaarten. Doorheen de 
geschiedenis werden dan ook veel satirici vervolgd en bedreigd. Het meest recente en bekendste 
voorbeeld, is de aanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’, waarbij 
12 mensen om het leven kwamen.

VU.: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel
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17 jaar woon ik er nu. Een echte inwijke-
ling dus. Geboren en getogen in Poperinge, 
uiteindelijk aangekomen in de Ransfortstraat 
in downtown Oud-Molenbeek. ‘Coming 
home’, zoals de Engelsen het zo schoon uit-
drukken. Toen ik met kameraden van PvdA+ 
op verkenning ging, vroegen we aan de 
uitbater van de toenmalige snackbar op 
de hoek of dit paradijsje gediend zou zijn 
met een gratis huisarts. Ik herinner me nog 
levendig zijn antwoord in gebroken Koeter-
waals. “Maar natoerliek, joeli zijn mier dan 
welkom.” We kregen ons pak friet gratis, uit 
naam van de mohammedaanse gemeen-
schap van Molenbeek. “Iek jouw ierste pati-
ent word”, zei hij lachend. Ik dacht nog heel 
ondeugend: dat zal wel, als je je frituurvet 
niet snel ververst. 

De dag van onze verhuis boden buren, die 
op dat moment voor ons nog onbekenden 
waren, spontaan hulp aan. Die warme ont-
vangst heeft me niet meer losgelaten. Voor-
uit, er zijn wat meubeltjes spoorloos verdwe-
nen maar dat is het mooie van de islam, dat 
er geen mijn en dijn bestaat. Alles is van de 
oemma!

Couscous en metaaldetectoren

Je hoort me niet zeggen dat alles hier ro-
zengeur en maneschijn is. Op de hoek van 
onze straat wordt openlijk in gestolen au-
to’s, crack en wapens gedeald. Dat is niet 
tof, want als moeder van drie pubers wil je 
je kinderen daar liefst zo ver mogelijk van-
daan houden. Ze zijn al aan de cannabis 
geraakt door de Abdeslammetjes maar dat 
mag van de Profeet, zei de oudste, die nog 
ambulancechauffeur was. En wie ben ik 
om tegen Allah en zijn Profeet in te gaan? 
Maar goed, het heeft me nooit belet om 
de dealende straatjongens bij het passeren 
goeiedag te zeggen. ‘Goeiedag, meneer 
de crackdealer, alles goed met vrouw en 
kienders?’

En steevast kreeg ik steeds een beleefde 
“bonsoir docteur” terug. Het stelde me 
gerust dat ik van die jongens alvast geen 
schrik moest hebben want crack is ook niet 
verboden door de Profeet, zo vertelden ze 
mij, met de Koran in de hand. 

En ja, onze kinderen werden ook al wel als 
“sale cochon flamand” nageroepen. Maar 
ik vind dat normaal. Frans en Arabisch zijn 

de voertalen in Molenbeek en waarom 
zou ik mijn lieve buren kwetsen met de 
taal van de onderdrukker. En we heb-
ben ooit getwijfeld of het schooltje in 
de wijk wel de beste keuze was. We 
vonden die metaaldetector bij de in-
gang best vreemd maar uiteindelijk 
dient die enkel ter bescherming van 
mijn kinderen, nietwaar? Mijn kinde-
ren doorleven beter dan wie ook de 
opgekropte frustraties van veel jongens 
in onze wijk. Het zet hen mee op de 
barricade tegen discriminatie, onrecht 
en racisme. De jongste, Abou Termeu-
len, zit inmiddels in Syrië, hetgeen ik 
geweldig van hem vind. Dood aan de 
zionistische onderdrukkers!

Huiszoekingen

Op het thuisfront ben ik geen toerist, en 
na verloop van tijd begon ik doorheen 
die uiterlijke dingen als eten, kleren voe-
ling te krijgen met wat ons echt bindt. 
Daarom loop ik nu ook in een boerka.

Voorpaginanieuws bloklettert vandaag 
dat men in Molenbeek in alle huizen 
huiszoekingen overweegt. Daar moe-
ten de joden en de provocateurs van 
het zionisme wel achter zitten, die ma-
ken de islam al zwart sinds de dagen 
van onze geliefde Profeet Mohammed 
(de vrede zij met hem). Voor het eerst 
bereikt veralgemeende repressie ook 
mijn drempel. Er vindt een nieuwe ho-
locaust plaats.

Op wereldschaal moet er heel goed 
nagedacht worden hoe we naar IS 
kunnen luisteren, wat we van hen kun-
nen leren. We moeten vooral dringend 
alles inzetten op een warme moham-
medaanse maatschappij en een eer-
lijke wereld waar iedereen zijn plaats 
heeft en zich welkom voelt. De islam is 
de oplossing voor al onze problemen, 
broeders en zusters. Daarom en vooral 
daarom is het in de islamitische heil-
staat Molenbeek goed wonen. Salam 
alaikoem!

EEN ECHT VALS INTERVIEW MET GUY VERAFSTOODT:  
“EUROPESE UNIE IS GOED BEZIG”

kosten van de belastingbetalers hebt laten 
renoveren?

GV: Euh, dat is een privé-aangelegenheid.

Geen, dus. En dat is het probleem: mensen 
zoals u stellen zich genereus en ruimhartig 
op, maar schuiven de factuur altijd af op de 
gemeenschap. Wat zegt u aan de mensen 
die er zo over denken?

GV: (Roept) Dat ze fascisten zijn, net zoals u! 
Dat Auschwitz ook zo geëindigd is, of beter 
gezegd begonnen is!

Nog één vraagje. Waarom vertikt u het om 
Nederlands te spreken terwijl u staat te mo-
lenwieken in het Europees Parlement? Uw 
Frans en uw Engels zijn toch niet bepaald om 
over naar huis te schrijven.

GV: (Wit van woede) Uit mijn kantoor! Er is 
niets mis met mijn Frans en Engels! Al mijn 
medewerkers zeggen het! Ik zorg ervoor dat 
u nergens nog aan de bak komt als journalist, 
en u zal niet de eerste zijn! Vraag het maar 
aan…

Bedankt, meneer Verafstoodt, en veel succes 
nog verder!

WAAROM HET IN MOLENBEEK 
GOED WONEN IS DOOR NEEL ‘AYSHA’ TERMEULEN

HUISARTS TE MOLENBEEK



JONGLEREN TEGEN RADICALISERING
Dat de grenzen van het gezond verstand van onze Vader-
landse politici al even onbestaande zijn als de grenzen van 
de Schengenzone, behoeft weinig betoog. Weinig flatte-
rend boegbeeld van de politiek-correcte waanzin: Liesbeth 
Homans, passionara van de N-VA. Ja, dezelfde madam die 
in de Vlaamse Praatbarak kwam verklaren dat in de strijd 
tegen het extremisme de moslims er best aan doen om de 
Koran letterlijk te interpreteren. Letterlijk. Dus zoiets als de 
geagiteerde baasjes van IS doen met hun jihad en onthoof-
dingen enzo. 

Het was dezelfde Homans die ook voorstelde om terugge-
keerde Syriëterroristen – een correcter woord dan Syriëstrij-
ders – voor de klas te zetten. Het is dan maar te hopen dat 
die educatieve jihadi’s in het onderwijs (gezien hun redelijk 
licht ontvlambaar karakter) er niet te snel een burn-out krijgen.

Maar met haar laatste idee sloeg Homans echt wel alles. 
Laat ons – jawel! – in Brussel in de strijd tegen het extremis-
me een circusschool subsidiëren. Ha! Daar hebben die van 
Islamitische Staat niet van terug! Wat die knapen in die cir-

cusschool moeten gaan leren is niet geheel duidelijk. Iets met 
messenwerpen ofzo. Nu lijkt het mij alvast dat er in Brussel 
al een redelijk overgesubsidieerde circusschool bestaat. Ge-
meenzaam gekend als het Vlaams Parlement. Met Liesbeth 
als clown van dienst. Ho-ho-homans.

In de strijd om oppernar van het circus krijgt ze echter ge-
duchte concurrentie. Mevrouw Rutten – Gwendolyn pour les 
amis – heeft namelijk ook het licht gezien. Laat ons de politie 
wat meer kleur geven, door meer allochtonen aan te werven 
als agent. Dat ze geen Nederlands kennen? Details, aldus 
ons Gwen. Dat leren ze later wel.

Leraar voor een klas, clown in het circus of politieagent – 
onze teruggekeerde Syriëterroristen gaan niet weten wat 
eerst te doen. Ze gaan verdorie al overwerkt zijn vooraleer 
ze er goed en wel aan beginnen. Neen, tegen die slavernij 
is er maar één oplossing: voorgoed in het Kalifaat blijven 
uitrusten.

Ief Besmet

WAAR - NIET WAAR 
1  De granaten die de speciale eenheden tijdens een 

antiterreuractie vorig jaar in Verviers gebruikten, 
moesten geleend worden bij de Franse politie. 

2 Eén op drie Arabische berichten die in België op 
Twitter worden gepost, spreken in positieve bewoor-
dingen over de terreur van IS. Enkel Qatar en Paki-
stan doen ‘beter’.

3 De dienst van de federale politie die instaat voor het 
online opsporen van moslimextremisme, wordt be-
mand door welgeteld één halftijdse werkkracht. 

4 Per hoofd van de bevolking is België al geruime tijd 
de grootste Europese ‘leverancier’ van jihadstrijders 
in de Syrische burgeroorlog.

5 Eind november, midden in de periode van de hoog-
ste terreurdreiging, verdween een teruggekeerde 
‘Syriëstrijder’ plots van de radar. Hij was voor zijn 
‘activiteiten’ in Syrië eerder tot een effectieve celstraf 
veroordeeld, maar kreeg - zoals nog andere terugge-
keerde jihadi’s - als gunstmaatregel een enkelband 
toegewezen.

6 Begin november vond in Brussel opnieuw een mos-
limbeurs plaats met op de sprekerslijst ondermeer een 
Saoedische sjeik die opriep tot zelfmoordaanslagen, 
maar enkel in niet-islamitische landen. Minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontzegde hem de 
toegang tot het land. 

7 In september liet de Saoedische regering weten 
geen vluchtelingen te willen opnemen om de po-
litieke en religieuze evenwichten in het land niet 
in het gedrang te brengen. Tegelijk kondigde het 
land aan 200 moskeeën in Europa te willen bou-
wen om de islamitische asielzoekers in onze con-
treien te helpen.

DE OPLOSSINGEN

Het antwoord op alle stellingen is steeds ‘Waar’, behalve 
stelling 6 is ‘niet waar’: de haatprediker mocht van minis-
ter Jambon probleemloos het land binnen.
MOLENBEEKS  
TOERISME ‘BOOMT’! 
Twee en een half jaar terug in de tijd. De 
gemeente Sint-Jans-Molenbeek laat trots 
weten dat ze toeristische kaarten én pit-
toreske postkaartjes laat drukken, om het 
toerisme in de Brusselse kanaalgemeente te 
promoten. 

Voorwaar een mooi initiatief, en een voltreffer 
- al is dat woord in combinatie met de faam 
van sommige bewoners van de gemeente 
misschien wat ongelukkig gekozen. Een vol-
treffer, want zowat wereldwijd kent iedereen 
tegenwoordig Molenbeek. Parel aan de 
kroon van het Kalifaat. In al onze goedheid 
willen wij de lezer dan ook enkele toeristische 
aanbevelingen doen om het rijke patrimonium 
en dito multiculturele leven in deze Brusselse 
gemeente ten volle te laten ontdekken en sa-
voureren.

Idyllische kanaalroute

Vanuit het Brusselse Centraal Station is Mo-
lenbeek amper 10 minuutjes verwijderd met 
de metro. We komen aan in het MIVB-station 
Graaf Van Vlaanderen, en maken ons direct 
de bedenking dat het hoog tijd wordt dat de 
naam van dit station beter zou worden ver-
anderd. Een metrostation, genoemd naar de 
Graaf van de onderdrukkers en racisten; dat 
is gewoon schreeuwen om een terechte re-
actie van de lokale jeugd. Eens de deuren 
van de metro opengaan, worden we al snel 
ondergedompeld in de warme en omarmen-

de cultuur van de inwoners. De ene komt ons 
spontaan vragen wat ons probleem is, en een 
ander is benieuwd of we geen “witte willen 
scoren”, daarbij een klein plastic zakje voor 
onze neus bungelend. De ondernemerszin 
en handelsgeest tonen onmiddellijk aan dat 
dit een wijk is die leeft en die veel potentieel 
heeft.

Een korte wandeling brengt ons naar het idyl-
lische kanaal van Molenbeek. Ook hier niets 
dan nijverige mensen die ons auto’s van aller-
hande merken te koop aanbieden. Sommigen 
zelfs nog met Belgische, Nederlandse of Duit-
se nummerplaat aan, da’s pas handig! Papie-
ren voor de wagen kan je dan weer kopen in 
de nabijgelegen Anderlechtse Kureghemwijk. 
Outsourcing…knap gezien van deze midden-
standers!

Ambachtelijk atelier  
‘Chez Salah’

Even later, na een tochtje door een straat die 
uitblinkt in diversiteit – er waren zowel moskee-
en, nachtwinkels als een sportclub (enkel voor 
mannen!) – houden we halt aan de toeristische 
troef van Molenbeek: het centrale plein. Onze 
gids toont ons het monument waar de meest 
gekende inwoners van de gemeente hebben 
gewoond. Hier was het dat de Abdelsalaams 
hun strijd tegen onrechtvaardigheid en on-
derdrukking hebben voorbereid. De oudste 
broer was een der eerste echte ecologisten 

van de gemeente. 
Als ambulancier 
verwijderde hij 
uurwerken en juwe-
len van overleden 
patiënten, zodat 
deze gerecycleerd 
konden worden. 
Ook een bezoekje 
aan het artisanale 
atelier van Salah is 
een aanrader. Hier 
worden nog op de 
meest ambachte-
lijke wijze authen-
tieke bomgordels 
gefabriceerd. Ja, 
Salah zorgde echt 
voor de boom in 
het boomend toe-
risme van deze ge-
meente. 

Verder ademt het gemeenteplein de gemoe-
delijke sfeer uit van de doorsnee Soekh waar 
je wordt ondergedompeld in alle talen van de 
wereld. Zeker een bezoekje waard als je in 
de buurt bent*. 

Onze laatste halte is het monumentale ge-
meentehuis met het metershoge marmeren 
beeld van Philippe Moureaux, auteur van 
het Marxistische standaardwerk “Religie is 
opium – en de islamitische is de lekkerste”. 
Een kransneerlegging en diepe buiging aan 

het monument behoren vanzelfsprekend tot de 
geplogendheden waarop de lokale sharia-mi-
litie strikt toeziet.

Interesse in een rondleiding doorheen Molen-
beek? Vergeet dan zeker niet dat u voor deze 
activiteit kan gebruik maken van een subsidie 
van 125% van de kostprijs, aan te vragen op 
het kabinet van Vlaams minister Homans.

Björn Soenitis
(* Opgelet: deze attractie is niet toegankelijk voor  
ongesluierde vrouwen!)


