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En dan nu enkele feiten.
Dyab Abou Jahjah had gisteren

om 12.12 uur 11.463 volgers op
Twitter en 3.653 vrienden op Facebook.

Jochem Myjer had op dat moment op
dezelfde sociale media respectievelijk
1.043.706 volgers en 507.902 vrienden.

Dat ik de grappigste komiek van Ne-
derland tegenover de onbetrouwbaarste
Zomergast aller tijden zet, is toeval. Ik
had ook Jochems maat Armin van
Buuren kunnen noemen, Dirk Kuyt,
Carice van Houten of honderden ande-
re Nederlanders wier volgers en vrien-
den een veelvoud vormen van die van
deze Vlaams/Libanese gladjakker (als
Alberto Tomba in diens beste jaren
slalomde meneer langs de obstakels,
door Thomas Erdbrink opnieuw uitge-
zet, die hij met verwerpelijke uitspra-
ken voor zichzelf had opgeworpen).

„Hij is wel intelligent”, las ik meerde-
re malen.

Pfff.
Weet je wie er ook intelligent was?
Je zou bijna denken dat intelligentie

een synoniem voor antisemitisme is.
Sta mij toe nu Arthur van Amerongen

te citeren, voormalig inwoner van Mo-
lenbeek en schrijver van onder andere
de onthullende boeken Brussel Eurabia
I en II. Hij vertrouwde onlangs de vol-
gende feiten aan Facebook toe.

„Het probleem met Abou Jahjah bij
Zomergasten is dat hij een marginaal
verschijnsel zonder aanhang is. De
Marokkanen in België moeten hem niet
omdat zijn vader een (niet-praktiseren-
de) shi’iet is, zijn mama christelijk en
hijzelf een flinke pot bier niet schuwt
en met Belgische madammekes poept.

Bovendien heeft hij zich belachelijk
gemaakt met zijn leugens over zijn
dienst bij Hezbollah. Hij lag te kermen
onder het bed van zijn ouders toen de
IDF overvloog. Daarnaast is ISIS (de
club van Molenbeek) de gezworen vij-
and van Hezbollah (de club van Abou
Jahjah).”

De kijkcijfers, tenslotte.
De eerste aflevering van Zomergasten

trok 484.000 kijkers. Zet daar de afleve-
ring tegenover waarin Youp van ’t Hek
in 2001 te gast was. Daar keken bijna
drie keer zoveel mensen naar: 1,3 mil-
joen. Naar Studio Sport op NPO1, de
Grand Prix van Hockenheim op Ziggo
Sport, Ranking the Stars op NPO3 en
Obese op RTL4 (de laatste twee shows
werden tegelijk met Zomergasten uitge-
zonden) schakelden zondag bovendien
aanzienlijk meer kijkers dan naar het
programma van de overigens uitsteken-
de nieuwe presentator Thomas Erd-
brink.

Duidelijk, nu?
Of moet ik ook nog vertellen dat zijn

Movement X op Twitter 262 volgers
heeft en op Facebook 502 vrienden?

De man vertegenwoordigt nauwelijks
iets of iemand en de kijkers leken zich
dat te realiseren.

Al die ophef, tevoren. Al die herrie
over het feit dat het de VPRO had be-
haagd om Dyab Abou Jahjah voor een
gesprek van drie uur uit te nodigen.

Zoveel voorpublicaties heeft Jochem
Myjer nog nooit gehad.

En dan dit als resultaat.
Ze hebben het wel eens over het gat

tussen de politiek en de burger.
Het gat tussen de main stream media

en de burger is nog veel groter.
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Al die ophef, al die
verontwaardiging

door Kieran Kaal

RIO DE JANEIRO • Blubber-
wegen, wegblokkades,
klapbanden, ziekten; na
een afvalrace van 6500
kilometer tuft een stoet
stokoude Volvo’s vandaag
olympisch Rio binnen. De
groep van dertig Neder-
landers, die drie weken
geleden van start ging in
de Surinaamse hoofdstad
Paramaribo, is opgelucht
dat de roadtrip er bijna
op zit.

„Het was zwaarder dan
verwacht”, vertelt organisa-
tor Olaf Hendriksz. „Tijdens
onze testrit vorig jaar was
de regentijd veel droger in
het Amazonegebied.”

De deels oranje gekleurde
karavaan, waaronder cult-
auto’s als de Kattenrug en de
Volvo P1800 Coupe, kreeg
duizend onverharde kilo-
meters voor de wielen.
Vooral de modderwegen in
het binnenland van Guyana
vielen de Volvo’s zwaar. „We
deden twaalf uur over een
etappe van 235 kilometer”,
zegt een andere rallyrijder,
Marcel Bayer uit Utrecht.

Via twee moeizame grens-
overgangen werd de noord-

punt van Brazilië bereikt.
Daar haakten de oudste
deelnemers, een avontuur-
lijk 79-jarig echtpaar, af met
een klapband. Een deel van
de overblijvers werd vervol-

gens ziek tijdens een boot-
trip tussen de Amazoneste-
den Manaus en Humaitá.

Terug op de weg in de rui-
ge westelijke deelstaat
Rondônia vormden boze in-
dianen het volgende obsta-
kel. De lokale Enawene
blokkeerden, gewapend
met pijl en boog, de door-
tocht door hun reservaat.
„Logisch dat ze niet stonden
te juichen langs de weg. Er
zijn bij de aanleg ervan een
hoop indianen doodgescho-
ten”, aldus de groep die uit-
eindelijk mocht doorrijden

na het betalen van tol.
Verder werd de karavaan

allerhartelijkst ontvangen
in het uitgestrekte Brazili-
aanse binnenland.

„Veel Brazilianen gingen
naast ons rijden om foto’s te
maken. We kregen zelfs een
opgestoken duim van de we-
genpolitie die ons had aan-
gehouden. Je hoeft maar
’Holanda’ te zeggen en Bra-
zilianen beginnen te lachen.
De tegenslag maakt sommi-
ge deelnemers wel kribbig.
Maar in Rio gaan we lekker
genieten van de Spelen.”

Afvalrace naar Rio
Groep Nederlanders rijdt 6500 km in oude Volvo’s

Niet voor- en niet achteruit. Pech is op de ene plek nog vervelender
dan op de andere.

De blubber-
wegen in
GGGuuuyyyaaannnaaa zzzooorrrggg-
den af en toe
voor opont-
houd en voor
wat kribbig-
heid bij enkele
deelnemers.

Organisator
van de tocht
Olaf Hen-
driksz ziet
kans om een
hengeltje uit
te gooien en
heeft nog
beet ook.

Van een onzer verslaggevers

SCHIEDAM • Je bent zo jong
als je je voelt, maar elke leef-
tijd heeft zijn beperkingen.
Zo passen de meeste meis-
jes van dertien niet meer in
het kinderzitje van een win-
kelwagen. Daar kwam een
meisje uit Schiedam giste-
ren op pijnlijke wijze ach-
ter...

Volgens een politiewoord-
voerder werd het meisje
door haar vriendinnen uit-

gedaagd, toen zij zeiden dat
ze er heus niet in zou pas-
sen. ’Dat zullen we nog wel
zien’, moet ze hebben ge-
dacht. Erin ging wel, eruit
werd een probleem toen
haar benen vast kwamen te
zitten en opzwollen.

Op een filmpje van vijf mi-
nuten dat op Dumpert ver-
scheen, is te zien hoe twee
agenten de tiener - overdui-
delijk een beetje ongelukkig
in haar situatie - met een be-
tonschaar los knippen.

Meisje (13) klem in winkelwagen
Als dertienja-
rige droom je
misschien wel
eens van
media-aan-
dacht, maar
vast niet op
deze manier.


