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Inleiding voor onze vrienden

Vrienden!

Met trots presenteren wij onze eerste komische bestseller 
geschreven door het voltallige team van Facebookpagina 
Humor tegen Haat. 
‘Henk en de moslimcompote’ is een korte, satirische en soms 
absurdistische roman die Henk, beheerder van Nederlands 
grootste PVV-Facebookpagina, volgt tijdens de laatste vier 
dagen voor de verkiezingen en gedurende twee dagen na de 
verrassende verkiezingsuitslag.
In de stijl zoals je van ons gewend bent, kun je zo’n 100 
pagina’s lang genieten van de bekende idioterieën 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 98 voetnoten die je 
in het boek terugvindt.
In het boek zijn ook enkele reacties van PVV’ers opgenomen 
die voorafgegaan worden door hun voornaam (en eerste 
letter van de achternaam). Dit betreft échte reacties van 
échte mensen die geuit zijn op verschillende openbare 
sociale media. Alle overige reacties zijn weliswaar gebaseerd 
op gebruikelijke reacties van PVV’ers maar toch volledig 
verzonnen.
We wensen je veel leesplezier en horen graag wat je er van 
vindt! 

Hartelijke groet van
Team Humor tegen Haat
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Inleiding voor PVV’ers

Beste PVV’er,

Voor u ligt de eerste komische bestseller geschreven door het 
team van Facebookpagina Humor tegen Haat. 
‘Henk en de moslimcompote’ is een grappig verhaaltje over 
Henk, beheerder van Nederlands grootste PVV-
Facebookpagina en wat hij allemaal meemaakt tijden de 
verkiezingsperiode.
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.
Er staan voor een enkeling nogal wat moeilijke woorden in 
dit boek. Gelukkig hebben we een hoogopgeleide PVV’er 
bereid gevonden de moeilijkste woorden te vertalen naar 
voor PVV’ers begrijpelijke omschrijvingen die u in 98 gratis 
voetnoten1 terugvindt.
Klachten over dit boek kunt u 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

1 Uitleg wat niet nodig was geweest als hun normaal Nederlands 

konden.
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Proloog2

Toen de bel ging, wist Henk dat het niet de pizzakoerier was. 
Hij had net gebeld en ook al bestelde hij elke dag een pizza de 
bezorger deed er altijd een kwartier over. De bel ging nog een 
keer. 
“Ja, ja”, riep Henk. 
Buiten in de stromende regen zag Henk drie mannen staan. 
De voorste stak zijn ratachtig gezicht naar voren en keek 
Henk onderzoekend aan. 
“Henk? Van de PVV-facebookpagina?” vroeg hij en zonder het 
antwoord af te wachten liepen de drie mannen de smalle 
gang binnen. 
Henk deed een stap naar achteren en zag hoe kleine plasjes 
regenwater onder de mannen ontstonden. 
“Kom maar in de keuken” zei Henk. “Pak een stoel.” 
Henk maakte een uitnodigend gebaar maar alleen de 
rattenman ging zitten. De andere twee bleven bij de deur 
staan en Henk keek ze geschrokken aan. De kleine kale 
vouwde z’n armen over elkaar waardoor het leer van zijn jas 
kraakte en keek Henk boos aan. De andere was lang en dun 
en keek vanonder zijn gleufhoed geïrriteerd op zijn iPhone. 
“Wij komen jou helpen met je Facebookpagina”, zei de 
rattenman. “Ik heb geen hulp nodig”, zei Henk. “Ik heb ruim 
vijf miljoen volgers en er komen elke dag tienduizenden bij”. 
“That’s the fucking problem!” schreeuwde de gleufhoed en de 
kleine kale deed een stap naar voren. 
Henk schrok en dacht aan z’n Hawaï-pizza die elk moment 
bezorgd kon worden. De rattenman glimlachte geruststellend 
en boog naar voren. 

2 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 ze daarmee waren begonnen. Heb er nu al geen zin 

meer in…
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“Je hebt het fantastisch gedaan Henk”, zei hij zachtjes. “Mede 
dankzij jouw pagina is de PVV zó ontzettend groot geworden. 
Daar mag je ongelofelijk trots op zijn.” 
Er begon iets te dagen bij Henk. 
“Zijn jullie… knuffelaars3?” vroeg hij angstig. 
De gleufhoed grinnikte en riep: “Give the schmuck the 
fucking money and tell him what to do!” 
“Nee, nee,” zei de rattenkop, “wij komen jou juist helpen” en 
hij vertelde wat er ging gebeuren. Henk zou een bericht van 
ene Florrie krijgen die hij vervolgens medepaginabeheerder 
met alle rechten moest maken. Henk hoefde geen nieuwe 
berichten meer te plaatsen, dat ging Florrie voortaan doen. 
En Henk kreeg een leuke attentie4. De kleine kale stapte naar 
voren en legde een koffertje op tafel dat de rattenkop opende. 
Henk zag de bankbiljetten en zuchtte diep. Dit had hij 
dringend nodig: contant geld. En in ruil daarvoor hoefde hij 
alleen maar minder met z’n Facebookpagina bezig te zijn. 
“Okee”, zei hij. “Ik doe het. Maar is dit wel goed voor de PVV? 
Voor Geert?” 
“Don’t worry” zei de gleufhoed en liep naar de voordeur. 
Zonder iets te zeggen volgden de kleine kale en de rattenkop 
en verdwenen in de duistere straat. Het was opgehouden met 
regenen en Henk hoorde de brommer van de pizzakoerier 
steeds dichterbij komen. 

“Florrie!” lachte Henk. “Florrie is terug!”

3 Moslimknuffelaar. Iemand die liever zijn eigen land verraadt dan dat 

hij iets vervelends over moslims zegt. Hiermee dus actief meewerkend 

aan de islamisering van Nederland en dus aan zijn eigen ondergang.
4 Als je gratis iets krijgt zonder dat je daar iets voor hebt gedaan zoals 

bij vluchtelingen die een gratis iPhone en een gratis huis en een gratis 

geld krijgen. En een gratis bankstel.
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Vier dagen tot de verkiezingen

Henk had een kloteleven. 
Vond hij.

Terwijl iedereen maar overal naar toe kon, zat hij elke dag 
thuis, altijd opgesloten in z’n eigen wereld.
Op een dag, nu alweer zo’n twaalf jaar geleden, had hij 
plotseling zomaar een heftige aanval van agorafobie5 
gekregen. Gelukkig was Henk op dat moment thuis want 
anders was het nog veel erger geweest. Als hij bijvoorbeeld 
buiten was geweest, in de stad of zo, en hij had dáár die 
ziekte ineens gekregen. Henk moest er niet aan denken hoe 
hij dan thuis had moeten komen. 
Maar door die agorafobie kwam Henk nu het huis niet meer 
uit. Kevin werkte in de supermarkt en bracht elke dag bier en 
sigaretten voor hem mee. Via Facebook en andere 
nieuwspagina’s bleef Henk weliswaar op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de maatschappij maar leuk was het niet. 

Als hij de hond uitliet in de achtertuin en in de deuropening 
van de keuken een sigaretje rookte, hoorde Henk wel eens 
het geluid van spelende kinderen in de buurt. Hun stemmen 
weerkaatsten tussen de muren van de huizen en maakten 
Henk bozer en bozer. 
“Waarom hun wel en ik niet?” mompelde hij dan en gooide 
verongelijkt zijn peuk over de schutting in de tuin van het 
vluchtelingenechtpaar dat naast hem woonde. Hij wist niet 
waar ze vandaan kwamen behalve dat het niet van hier was. 
Hij wist wel hoe ze heetten maar wat ze verder deden? 
Waarschijnlijk helemaal niets behalve lekker leven van het 

5 Overdreven angst voor open ruimten net zoiets als dat je bang bent 

voor mensen met een huidskleur of dat je telefoon leeg is als je nog de 

hele dag op stap bent alleen dan is het niet overdreven maar gewoon 

een feit. 
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gratis geld dat alle vluchtelingen kregen. Dankzij Facebook 
wist Henk precies wat vluchtelingen allemaal aan gratis 
spullen kregen: huizen, iPhones, boodschappen, auto’s en 
zelfs geld! Nou ja, dankzij Facebook: voor een deel had Henk 
deze verhalen eigenlijk zelf verzonnen en daarna waren ze 
een eigen leven gaan leiden. Maar het had zomaar waar 
kunnen zijn en in de grote kranten las hij niet dat het niet 
waar was. Het was een feit, wist Henk, dat 99% van de 
problemen in de wereld door buitenlanders veroorzaakt 
werd. Dan haalde je die mensen toch niet hier naar toe? Dat 
was vragen om ellende. Om Nederland te behoeden voor de 
ondergang had Henk de PVV-Facebookpagina opgericht. Daar 
kon hij dagelijks berichtjes plaatsen over de naderende 
moslimtsunami en hoe de islamitische testosteronbommen 
hier Nederlandse vrouwen en meisjes zouden verkrachten en 
vermoorden en daarna verplichten tot het dragen van een 
boerka en één keer per jaar een maand lang niet eten of 
drinken of seksen. En hij schreef dagelijks over held Geert 
Wilders, de gids die als enige Nederland door dit zware weer 
zou kunnen loodsen, de enige die tenminste iets dééd tegen 
de politiek in plaats van beloftes te doen die niet 
waargemaakt werden. Henk wist wel hoe hij de mensen 
moest bespelen en beïnvloeden met zijn retoriek6 en zijn 
pagina werd steeds succesvoller. En met de groei van zijn 
pagina, groeide de partij en groeide ook Henk. Hij was in de 
loop der jaren zeker zestig kilo aangekomen. Door meer te 
gaan roken, probeerde Henk de laatste tijd wat af te vallen 
zodat hij zich weer wat gezonder zou voelen. 

Toen de gevluchte moslimburen er net woonden, had de 
vrouw bij hem aangebeld maar Henk had niet open gedaan. 
Wie weet wat ze van plan was. Later vond hij een mooi 
versierd bord met een stuk taart in aluminiumfolie en een 
briefje met hun namen: Ismail en Maryam. De taart had hij 

6 Zoals Pim Fortuyn deed wat hij dacht en zei wat wij vinden. 


