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Inleiding voor onze vrienden
Vrienden!
Welkom bij de tweede, komische roman van Facebookpagina
Humor tegen Haat.
In dit nieuwe, satirische en soms absurdistische verhaal doet Henk,
de denkende PVV’er, enorm zijn best het de immer klagende
gasten van Castrum Batavica, zijn vakantiekamp voor PVV’ers (het
enige kamp in Nederland met een heus inreisverbod voor moslims)
naar de zin te maken. Met zijn verzetsgroep pleegt Henk een reeks
aanslagen om de beloofde revolte die maar op zich laat wachten
een handje te helpen. En dan moet hij ook nog de moord op Geert
Wilders binnen 12 uur oplossen anders is hij zijn kamp kwijt.
Het moslimkartel, aanslagen, PVV-seks, bloed en bodem,
aarsgeweien, veel terpentine en een politieke moord vormen
enkele van de ingrediënten van deze absurde, satirische roman. In
de stijl zoals je van ons gewend bent, kun je ruim 100 pagina’s lang
lachen om de onzinnigheid van PVV’ers en hun Grote Gids.
We merkten dat sommige woorden in dit boek voor PVV’ers nogal
ingewikkeld waren maar gelukkig hebben we een (naar eigen
zeggen hoogopgeleide) PVV’er bereid gevonden de moeilijkste
woorden te vertalen naar voor PVV’ers begrijpelijke
omschrijvingen. Dit zijn de 50 (ongecensureerde) voetnoten1 die je
in het boek terugvindt.
Wij wensen je veel leesplezier met ‘Mijn kamp’.
Let op: alles in dit verhaal is verzonnen en niet echt; je zou zelfs
kunnen stellen dat het allemaal nep is…

Hartelijke groet van
Team Humor tegen Haat

Uitleg wat niet nodig was geweest als hun normale Nederlandse
woorden hadden gebruikt.
1
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Inleiding voor PVV’ers
Beste PVV’er,
‘Mijn kamp’ is een grappig verhaaltje over Henk, beheerder van
een écht zomerkamp dat alleen voor PVV’ers is!
Uiteraard is alles nep, niet waargebeurd en volledig uit de
satirische dikke duim van Humor tegen Haat gezogen. Ook is het
boek niet beledigend bedoeld. Wij erkennen dat er nu eenmaal
mensen zijn die doordat zij (al dan niet bewust) slecht
geïnformeerd zijn of minder geluk hebben in het leven dan ze graag
zouden willen hebben, menen dat alles de schuld is van een ander.
Wie die ander is, is daarbij eigenlijk niet relevant. Er zijn mensen
die dat voor hen bepalen.
Let op: dit boek is dus een anti-PVV boek, tégen de PVV en NIET
vóór de PVV. Domrechts wordt belachelijk gemaakt in dit boek, net
als jullie Grote Gids.
Speciaal voor jullie hebben we een hoogopgeleide PVV’er
ingehuurd2 om de moeilijkste woorden te vertalen naar voor
PVV’ers begrijpelijke omschrijvingen die u in 50 gratis voetnoten
terugvindt.
Voelt u zich beledigd door dit boek? Verbrand het dan onmiddellijk
en koop een nieuw exemplaar dat u direct naar uw gids stuurt voor
verdere beoordeling. U hoeft er dan verder zelf niet meer over na
te denken. Dit advies geldt uiteraard ook voor scholieren.
En als u bij het lezen soms denkt ‘nou, nou, dat kan ook wel wat
minder, minder, minder’ of als u andere klachten heeft, kunt u uw
ongenoegen tot uiting brengen door op een partij te stemmen die
zegt voor uw belangen op te komen door anderen als
minderwaardig weg te zetten.
Team Humor tegen Haat
2

Nou ja ingehuurd. Hun geven mij echt een jodenfooi want ik krijg
maar een paar cent per verkocht exemplaar. Terwijl ik hoog opgeleid
ben. Dus graag veel exemplaren kopen als je een mede-PVV’er wil
helpen! Bedankt.
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PROLOOG3
“Pak die moslim! Pak die moslim!”
De kleine Henk schrok op uit z’n gedachten en de kleine Ali stoof
hem voorbij. Henk draaide zich om en zag in de verte een groep
van zo’n zeven of acht klasgenoten aan komen rennen over het
schoolplein. Hun hoofden rood van inspanning, van woede en van
haat.
“Pak die vuile moslim!” schreeuwden de achterste twee. Zonder na
te denken, stond Henk op en rende achter Ali aan.
“Vuile moslim!” riep hij naar Ali en hij voelde zich oppermachtig.
Achter hem hoorde hij het geschreeuw van de anderen maar hij,
Henk, liep nu eens een keer voorop en dat voelde goed.
“Stop moslim!”
Henk vond het steeds moeilijker worden om te roepen terwijl hij
rende maar stoppen was op dit moment geen optie. Nog nooit had
hij zo’n voorsprong gehad op zijn klasgenoten en die ging hij nu
niet weggeven.
“Stop moslim!”
Maar Ali stopte niet en rende om de hoek van het schoolgebouw.
Henk wist dat hij Ali niet meer zou kunnen inhalen. Ali was altijd al
sneller geweest dan hij. Toch rende Henk door. Hij voelde zich boos
en mislukt maar wilde eigenlijk helemaal niet opgeven.
Toen Henk de hoek omrende, zag hij Ali op de grond liggen. Hij was
uitgegleden en kon kennelijk niet meer opstaan.
“Nu hebben we je, moslim!” riep Henk. Hij keek triomfantelijk om
zich heen, klaar om de felicitaties en de schouderklopjes in
ontvangst te nemen want híj had er tenslotte voor gezorgd dat ze
Ali te pakken hadden gekregen. Maar er was verder niemand. De
andere kinderen waren niet zo ver gegaan als hij en nu stond Henk
alleen boven een bange Ali. Henk schrok. Wat moest hij zeggen?
3

Typisch linkse interessantdoenerij door vóór het begin van een boek
met een ander begin te beginnen dat gewoon eigenlijk het echte begin
had kunnen zijn als hun daarmee waren begonnen. Zal je zien dat hun
straks ook weer met een interloog en een epiloog komen net als de
vorige keer.
HEB ER NU AL GEEN ZIN MEER IN!!1!
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“Jij moet oprotten Ali” zei Henk en probeerde daarbij zo
vastberaden mogelijk te kijken.
“Ga terug naar je eigen land.” Dat riepen de andere kinderen vaak
naar Ali en het leek de kleine Henk nu wel een gepaste uitspraak.
Ali kermde van de pijn en keek omhoog naar Henk.
“Waarom?” vroeg hij hijgend. “Wat heb ik gedaan?”
De kleine Henk kon hier geen antwoord op geven. Meestal, als ze
met meer waren, waren er altijd wel kinderen die verbaal sterker
waren dan hij. Nu was hij alleen. Het was niet eerlijk.
“Ik ben in Nederland geboren” ging Ali verder. “Nederland is mijn
eigen land. Hoe moet ik teruggaan naar Nederland? Ik ben nu toch
in Nederland?”
Henk wist niet wat hij daarop moest zeggen en baalde dat hij was
doorgelopen. De anderen hadden meestal wel een mooi passend
antwoord maar Henk kon op dit moment niets verzinnen.
Henks aanvankelijke woede zakte weg. Waarom was hij zo boos
geweest?
Hij keek neer op Ali die zich afstofte en wilde opstaan.
“Jij hoort hier niet” mompelde Henk en rende hard weg.
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KAMPDAG 1
Henk keek uit over de weilanden aan de rand van het bos naast zijn
camping en dacht: ‘Nederland is vol.’ De zon kwam langzaam op en
het bos kwam geleidelijk tot leven. Met weemoed dacht hij terug
aan zijn kinderjaren waarin hij hele zomers lang eindeloos buiten
speelde met zijn vrienden van school. Nederland was toen nog
eindeloos groot en echt niet zoals nu. Naarmate hij ouder werd,
had Henk gezien dat Nederland alleen maar voller en voller werd.
Eerst met Indo’s, Surinamers en Turken, later Marokkanen en OostEuropeanen, moslims, vluchtelingen en de laatste jaren ook veel
Amsterdammers die graag hier in deze middelgrote stad kwamen
wonen omdat ze de islamisering van de hoofdstad helemaal zat
waren en omdat ook de huizen in Amsterdam steeds duurder
werden. En er waren steeds meer joden leek het wel maar die
waren van alle tijden en had je overal. Vooral in de duurdere
huizen in Amsterdam. Kortom: Nederland was niet meer het echte
Nederland zoals hij dat vroeger nog meegemaakt had.
Maar los van al die aparte groepen waren er ook steeds meer
gewone Nederlanders. Niet alleen het publiek bij televisieshows als
Henks favoriet ‘Ik hou van Holland’ leek groter dan vroeger. Ook als
Henk naar de stad ging, viel het hem op hoe drukker het weer was
geworden; op straat, in de bus, in de winkels. En omdat er steeds
meer mensen bijkwamen, moest er meer geregeld worden voor al
die mensen en dan leek het nóg drukker. Er waren meer huizen,
meer wegen, meer auto’s, meer stoplichten, meer chips in de chips
zakken, veel meer honden op straat, meer spullen in de
supermarkt, meer computers, meer televisiezenders en zelfs ook
meer programma’s op al die zenders. Alles werd meer, meer, meer
behalve belangrijke zaken zoals het aantal sigaretten in een pakje.
‘Geert heeft gelijk’ dacht Henk. ‘De grenzen moeten echt dicht en
wel onmiddellijk.’ Als het zo doorging, kon je op een gegeven
moment niet meer normaal rondlopen. Dan liep er voortdurend
iemand je voor je voeten, was er altijd en overal file en stond je
uren in de rij om een pakje sigaretten te kopen.
Aan de andere kant: waren gesloten grenzen eigenlijk wel zo’n
goed idee? Of liever gezegd, de grenzen moesten uiteraard dicht,
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dat had Geert al heel vaak gezegd maar moesten ze wel op
dezelfde plek blijven? Als Nederland steeds voller werd maar
tegelijkertijd niet groter, nam de druk alleen maar toe. Net zoiets
als bij moslims die zich na een dag ramadan zo vol propten met
eten dat ze daarna ontploften. Henk had dit op Facebook gelezen
en er zelfs foto’s van gezien op meerdere PVV-pagina’s dus het
moest wel waar zijn. En als iets of iemand kon ontploffen als je er
voortdurend steeds meer in stopte, was het duidelijk dat een land
op den duur ook zou exploderen als er steeds meer mensen
bijkwamen. Dan was het ook logisch dat de grenzen een stukje
opgeschoven moesten worden zodat Nederland groter werd en er
wat meer ruimte om te leven kwam. (Henk maakte weleens het
grapje dat zijn ideeën zo grensverleggend waren.) En daarna
konden de grenzen dan echt goed dicht en kwam er lekker
niemand meer bij.
Henk was een denker4 en had bedacht dat het niet alleen búiten
jou vol kon zijn. Vol was het ook als het vol werd in je hoofd. Dat je
langer moest nadenken omdat alles zo snel veranderde. Zo snel dat
je het nauwelijks kon bijhouden. Dat er steeds weer nieuwe dingen
gebeurden of dat er nieuwe mensen hier kwamen wonen en dat je
dan niet zo gauw wist wat je er van moest vinden. Gelukkig was
Geert er om dat voor hem te verwoorden. En niet alleen voor hem
alleen (al voelde dat vaak wél zo bij Henk) maar voor miljoenen
Nederlanders. Geert kon zeggen wat al die mensen dachten. Dat
was zijn gave. En omdat hij zo belangrijk was, werd er naar hem
geluisterd. En daarmee naar al die miljoenen Nederlanders. Alles
veranderde zo snel, dan was het fijn iemand te hebben die alle
nieuwe ontwikkelingen kon duiden zonder dat je daar zelf over
hoefde na te denken. Dat moest ook wel want vaak had je
geeneens tijd om te wennen aan nieuwe zaken, zo snel gingen die
dingen. En voor hetzelfde geld ging je bijvoorbeeld verkeerde
dingen denken. Bijvoorbeeld dat je eigenlijk helemaal geen
moslims kende en er ook nooit last van had maar omdat jij een
gewoon mens was, kon je niet het totaalbeeld zien. Iemand als
4

Zie je wel!! Het staat er gewoon in hun eigen boek!1! Ze zeggen altijd
dat PVV’ers niet nadenken maar nu schrijven ze zelf in hun eigen boek
over een denkende PVV’er. Ze bestaan dus wel degelijk !!!1!
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Wilders kon dat gelukkig wel en wees je dan op gevaren die je zelf
waarschijnlijk nooit eerder gezien had of zelfs maar had kunnen
bedenken.
Al filosoferend over het volle bestaan van de Nederlander liep
Henk terug naar zijn kamp. De zon scheen en ondanks het vroege
uur was het al behoorlijk warm. Er was voorspeld dat het een
bloedhete dag zou worden.
Henk liep de poort van het kamp door, onder de sierlijk krullende
gietijzeren woorden ‘CASTRUM BATAVICA’5. Het was een prachtig
bouwwerk alleen hadden die prutsers de B van BATAVICA verkeerd
om gelast. Het viel verder niemand op dat die B ondersteboven
stond maar Henk ergerde zich er elke dag aan. Hadden die
goedkope lassers uit Polen geen historisch besef? Wisten ze dan
niet wat Castrum Batavica betekende? Als het Nederlandse lassers
waren geweest, was het vast goed gegaan.
“Prutsers” mompelde Henk en hij sloot het grote hek achter zich.
Daar werd hij begroet door een slaperige Kevin. Kevin, zijn trouwe
hulp en bondgenoot. De enige die ooit vroeg hoe het met hem
ging.
”Mogge” zei Kevin. “Hoe gaat het me je?”
Henk was nog een beetje weemoedig van zijn ochtendwandeling
en reageerde niet. Hij wist dat Kevin dat niet verdiende maar hij
kon zo gauw geen passend antwoord vinden.
Kevin knikte als om duidelijk te maken dat hij de gemoedstoestand
van Henk begreep.
“Hier geen bijzonderheden hoor!”
Henk was blij met zijn trouwe hulp. Toen hij net een paar dagen op
zijn eigen kamp had gezeten, was Kevin ineens aan komen lopen en
daarna nooit meer weggegaan. Kevin had geholpen de vier
gezinshuisjes op te knappen en de ‘Geert Wilders-luxe
vakantievilla’ (alleen voor groepen) zag er dankzij zijn enorme
inspanningen prachtig uit. Kevin hield zich nu overdag bezig met
hand- en spandiensten en bewaakte ’s avonds en ’s nachts de
poort. Niemand kwam er in of uit. Henk had ontdekt dat zijn gasten
het prettig vonden als het hek dan dicht was en ze wisten dat er
geen mensen meer werden toegelaten. ‘Doe jij de grenzen
5

Is Latijns en betekent volgens mij Nederlands kamp.
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