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De Morgen
11 h ·

Abou Jahjah: "Kunnen ze bij de VRT niet als volwassenen gewoon
toegeven dat mijn stuk werd verwijderd na druk van bovenaf?"

Beste minister Gatz, weet u wat er juist bij de VRT is
gebeurd?
Dyab Abou Jahjah (@aboujahjah) is schrijver, columnist en activist.
DEMORGEN.BE | PAR DYAB ABOU JAHJAH

64 J’aime 51 commentaires 3 partages
Partager
Daphne Vanrysselberghe, Annelies Lotteke, Maikel Kegels
et 61 autres personnes aiment ça.

Meilleurs commentaires

3 partages
Filip Keymeulen Heeft iemand het gelezen? Moest er een andere naam
staan, jullie zouden het waarschijnlijk wel gelezen hebben en veel kans dat je
het er mee eens zou zijn... en dat is nu net wat hij aanklaagt... die schrijf dus
wel heel sterke opiniestukken waar je het eens of oneens mee kunt zijn... (wat
heel eigen is aan een opiniestuk...)
·

34 · 10 h
Masquer 16 réponses
Brent Lostak Vele zouden hier zelfs censuur goed praten maar als
het in andere land gebeurt moord en brand roepen!
·

8 · 10 h

Kenny Démarest Op de dag dat AJJ als volwassene gewoon kan
toegeven dat hij een oproerkraaier is en geen bruggenbouwer,dan zal
de VRT ook toegeven.., zullen we dat afspreken?
·

2·9h

Filip Keymeulen Gij hebt dus nog nooit ene letter van zijn stukken
gelezen... Die schrijft over niets anders dan burgerschap.
·

2·9h

Jonas Van Vossole Kenny Démarest: met de toestand die we
hebben heeft onze samenleving een ongelooflijke nood aan
oproerkraaiers!
·

2·9h

Herman Poupaert Filip Keymeulen in zijn laatste stuk komt hij tot de
conclusie dat als je jong bent en moslima zulke uitspraken begrijpelijk
zijn. Ik ben het daarmee totaal niet mee eens.
·9h
Filip Keymeulen Nee hij zegt dat ze dom en naïef zijn, maar dat je
daar pedagogisch moet op reageren en uitleggen. Hij zegt daar als
voorbeeld ook bij dat hij begrip heeft voor islamkritische reacties en
dat je daar moet op reageren door uitleg te geven... je gaat een gast
van twintig toch ook niet aan een schandpaal hangen omdat hij op zijn
18e een racistische tweet heeft geschreven?
·

2·9h

Filip Keymeulen Maar het is goed het oneens met hem te zijn, want
dat is nu jet de bedoeling van een opiniestuk...
·9h
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Herman Poupaert Filip Keymeulen verheerlijken van een genocide
gaat mijn inziens nog verder dan ordinair racisme. En ik zie niet in
waarom ik de daad van Hans Van Temsche zou relativeren omdat hij
maar 18 jaren oud was. Sommige zaken moeten gewoonweg streng
veroordeeld worden zonder een excuus te zoeken, anders komt men
in het twee maten en twee gewichten verhaal.
·9h
Herman Poupaert Emre Orta dat is het net. ELKE foute uitspraak
moet veroordeeld worden.
·9h
Kenny Démarest Filip Keymeulen Ongelofelijk dat jij op basis van
één zin van mij kan oordelen of ik al dan niet de opiniestukken van
AJJ lees... #facepalm
·9h
Kenny Démarest AJJ staat voor verdeeldheid,niet voor verzoening.
AJJ doet meer slecht dan goed voor de groep die hij denkt te
verdedigen.
Maar als je dat niet wil/kan inzien....tja.
·9h
Filip Keymeulen Als je zo een onzin blijft verkopen, bewijs je telkens
weer dat je idd niet de moeite hebt gekomen om zijn stukken te lezen.
Waarschijnlijk heb je veel over hem gelezen, maar dat is weeral wat
anders. Om verdeeldheid te zaaien hebben we hem niet nodig... zo
hebben we al genoeg opiniemakers.
·8h
Ben Jacobs Kenny Démarest, als je zijn opiniestukken dan toch zo
uitgebreid gelezen hebt, geef dan eens een voorbeeld waar hij een
oproerkraaier is?
·7h
Kenny Démarest Ben Jacobs "If you are on Palestinian ground you
are an invader and the resistance should deal with you" en "I have
only one phrase to all the Zionist invaders in Palestine: la valise ou le
cerceuil."
Alstublieft.
·

1 · 7 h · Modifié

Sofia Poelvoorde volledig mee eens Filip, is een sterk opiniestuk!
Nagels met koppen. Maar neen, vanaf je de vuile jodenhonden nog
maar een tikkeltje durft beledigen, censureert men de hele inhoud!!
·6h
Filip Keymeulen mja, ik zou zijn teksten toch nog maar eens opnieuw
lezen en laten binnenkomen...
·6h
Eddy Willems Citaten: 1° De enige juiste vraag is... moeten we tolerant zijn
tegenover diegenen die tolerantie niet tolereren? - 2° De Koran is het meest
gewelddadige werk dat ik ken! Het zit vol bevelen tot blinde gehoorzaamheid 3° Een gematigde islam bestaat helemaal niet! Het is een uitvinding van het
Westen! - 4° De tolerantie van het Westen is omgeslagen in kruiperigheid; het
Westen is zijn ruggengraat al lang verloren! - 5° Als de islam duizenden doden
claimt, erger ik me blauw aan cultuurrelativisme die na elke aanslag heel hard
hun best doen om de islam uit de wind te zetten. Wie van al die gruwel
"wegkijkt" omdat "elke cultuur zijn eigen praktijk heeft" is een volstrekt
gevoelloze mens en misogyn (vrouwenhater) - 6° De starheid van de islam
moet je beantwoorden met de standvastigheid van de westerse waarden. Als
samenleving moet je die naar voor durven te
schuiven! ....................................................................... .................. . Citaten
van Nederlandse schrijver Hafid Bouazza Marokko)?? Zo hoor je het ook eens
"van een ander"!!
·2h
Dirk Lookie Daar gaan we weer: racistische onzin vertellen is in de mode.Hij
heeft soms inderdaad krasse uitspraken, maar dat levert hem tenminste de
aandacht op d ie hij verdient.Luister eens goed naar hem in plaatsvan hem
vooraf al te veroordelen. Mijn steun en respect heeft hij al!
·

3·7h
Gert Vanhaeght Een dwaas herken je snel
·1h

Freek Niesten Het zou gewoon niet mogen gebeuren, punt. Ik voel geen
greintje sympathie voor Jahjah, maar censuur is dom en arbitrair. Als je het
eens bent met vrije meningsuiting, dan moet je er consequent in zijn.
·

20 · 11 h
Dirk Theuns een overheidszender moet niemand een forum geven die
er van overtuigd is dat een land hetzelfde doet als IS. De moraal is
foetsie.
·9h

Bart Dejonckheere JJ... je kreeg een forum als 'excuus'truus in de Vlaamse
media... als verstandig en belezen man gebruik je dit om je mening te
verkondigen waar weinig Vlamingen achter staan.. Je wilt onze samenleving
deels Islamiseren... Welnu.. raad eens waar er de grootste censuur heerst ?
Hoe zou u reageren als ik over uw geloof en uw profeet mijn mening zou
uiten.. welnu hier in Marokko zou ik opgepakt worden..
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5 · 10 h
Ben Vandeloock Zijn geloof en profeet? Voor zover ik weet is DAJJ
niet religieus, zo stond het toch in een interview met hem in Knack. To
the point, ik hoop dat je beide teksten gelezen hebt, ik had enkele
bedenkingen bij het oorspronkelijke artikel (maar dat hoort zo want een
opinie-artikel) , deze kan ik 100% onderschrijven en ik hoop jij ook. Dit
is toch niet Marokko, hé?
·

3 · 10 h · Modifié

Bart Caers Jahjah is niet gelovig en wil met imams en religieuze
organisaties niets te maken hebben.... dit zal u wellicht verbazen.
·

1 · 10 h · Modifié

Elke Claessens Bart Caers Daarom dat hij een organisatie heeft
opgericht om de rechten van (radicale) moslims te beschermen?
· 10 h
Jonas Van Vossole Elke Claessens: als atheïst wil ik ook
gediscrimineerde minderheden zoals Joden en Moslims beschermd
zien in hun rechten: dat maakt mij toch geen jood of moslim? Jahjah is
een seculier socialist...
·

7·9h

Bart Dejonckheere JJ is nog niet gestorven van zijn eerste leugen...
·9h
Bart Caers Er bestaat ook zoiets als de culturele identiteit van
mensen met een achtergrond in Moslimlanden... Zou u me even de
passsage kunnen citeren waar jou bewering juist staat Elke?
http://www.movementx.org/our-vision.html Ik heb trouwens niks voor
of tegen de man. Ik heb wel iets tegen desinformatie...
·

2 · 8 h · Modifié

Bart Caers Bart... op die manier kan iedereen verkondigen wat hij wil
natuurlijk.
·

3·8h

Jan Vos Jahjah is mensen gaan doodschieten in Libanon, is met leugens ons
land binnengekomen, poseert zo fier als een gieter met een Kalashnikov, heeft
al zijn jodenhaat al openlijk verkondigd, heeft politie aangevallen, heeft gezegd
dat mensen als mijn grootouders (die dit land mee opgebouwd hebben, in
WOII ons land verdedigd hebben) dit land maar moeten verlaren als ze de
cultuur van het Midden-Oosten hier niet zien zitten. Mens zou ofwel
opgesloten moeten worden of zou uit het land moeten verwijderd worden.
·

3 · 10 h

Marc Cornelis Steeds meer mensen trekken de handen af van dit mannetje,
de steun van Groen en SPA waar hij op hoopte blijft uit. Laat hem maar wat
roepen in de woestijn.
·

8 · 11 h
Marc Boske en in de standaard......
·

2 · 10 h

Ben Vandeloock Maar heb je ook iets inhoudelijk ter zake te melden?
Want wat jij en ik van iemand anders vinden is gewoon niet
interessant.
·

1 · 10 h

Marc Cornelis Heb je niks interessanter te melden?
· 10 h
Ben Vandeloock Marc Cornelis Jawel, het staat elders.
Samengevat : ik had enkele inhoudelijke bedenkingen bij de
oorspronkelijke tekst, maar deze tekst kan ik volledig onderschrijven.
·6h
Wilfried Slowack den Abou is echt het cliché van de vreemdeling die we hier
niet willen: ondankbaar, zeer arrogant en zeer intolerant en bovendien
racistisch. Hij is tegen Joden, Holebi's, gelijke rechten voor de vrouwen, nietmoslims, soennieten, kortom tegen 95% van de wereldbevolking. Hij heeft
bovendien nog geen euro bijgedragen tot de Belgische samenleving maar
profiteert wel van alle voorzieningen. Maar het is toch zo trendy om met hem
en zijn ge-onnaneer te dwepen op recepties van progressieven.
· 55 min
Robert Buysschaert ze zouden die beter in den beton gieten
· 27 min
Werner De Geest Stop met bleiten volksjenner. Waarover jij hier wat zielig
aan het doen bent wordt al decennia toegepast op het Vlaams belang, maar
die krijgen geen fora zoals jij hier. Amateur terroristje...
·

12 · 11 h

Antoine Vandendriessche blijkbaar is VRT niet volwassen, en zal
waarschijnlijk nooit volwassen worden.... kan pas als ze toegeven dat censuur
bestaat onder zionistische en andere drukgroepen....
·

1·4h

Ahmed Soenens Zijn stuk?? Beheerst die soms zo goed de Nederlandse
letterkunde dat hijzelf stukken plotseling zou schrijven? De ghostwriters in de
coulissen zullen hartelijk moeten lachen telkens hij het heeft over zijn
geschriften, columns of boeken waar ze uren aan spenderen om het op ietwat
te laten gelijken. Waardeloos stuk vreten dat rond moet komen van hatelijke
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uitlatingen en af en toe wat geld toegestopt krijgt van de Vlaamse
Minaretzender om wat te komen lullen.
·

3·9h
Jan Damman Lol ! De Vlaamse minaretzender
·6h
Lutgart Coen Een westerling mag niet zeggen dat de islam (als leer) een
fascistoïde ideologie is, alhoewel de overeenkomsten verpletterend zijn. Een
moslim zoals Jahjah mag wel zeggen dat Vlamingen (als mens) fascisten zijn.
Een westerling die zegt dat moslims die zich niet willen aanpassen moeten
verhuizen, wordt gemarginaliseerd. Een moslim die zoals Jahjah zegt dat
Vlamingen die zich niet willen aanpassen aan de islam dan maar moeten
verhuizen krijgt de rode loper uitgerold. Een westerling mag geen onderscheid
maken tussen moslims en niet-moslims, want dat is bekrompen en racistisch.
Een moslim zoals Jahjah heeft het voortdurend over 'wij' (de moslims, de
goeieriken, de slachtoffers) tegenover 'zij' (de daders, de westerse
moslimhaters, de racisten, de kolonisten), hitst zo de moslimgemeenschap op
tegen de westerse gemeenschap en wordt vervolgens als gematigde stem
gevierd door onze linkse 'intellectuelen http://www.knack.be/.../bez.../articlenormal-701407.html...

Bezige Bij gaat Abou Jahjah wél publiceren
- ondanks protest auteurs
KNACK.BE

·

1 · 4 h · Modifié
Karima Kaissi AJJ is geen moslim
·

1·4h

Gert Vanhaeght Karima Kaissi , nee tuurlijk niet, ook geen
veroordeeld haatzaaier, terrorist of would be belg onder het mom van
een schijnhuwelijk
·1h
Opa Marc hij heeft wel gelijk als hij beweert dat rechts zoveel druk op de vrt
uitoefend dat links nog amper in beeld komt, in het nieuws, in talkshows, in....4
·7h
Elke Claessens Ik begrijp echt niet waarom deze racistische, antisemitische
haatzaaier zoveel aandacht krijgen?
Bovendien is hij lid van de terreurorganisatie Hezbollah en is hij België
binnengeraakt door een schijnhuwelijk.
·

2 · 10 h

Marc Cornelis Hij zou beter in Libanon voor de rechten van Palestijnen
ijveren, die zijn daar tweederangsburgers. Info komt van Montasser
AlDe'emeh.
·

1·9h

Jos Acke Zo zie je maar weer dat censuur averechts werkt. Hadden ze zijn
anti-semitisch pamfletje niet verwijderd, dan werd er allang niet meer over
gesproken.
· 10 h
Pieter Jan Peeters Is het de taak van openbare omroep om met
overheidsgeld een forum te bieden aan dat ventje ?
·

10 · 11 h
Koen Calbrecht De openbare omroep is een westerse propaganda
machine
·

3 · 11 h

Joseph Menten Koen Calbrecht maar goed dat het een westerse
propaganda machine is !!! en geen islam !!!
·

6 · 11 h

Dirk Julius Vandessel Koen Calbrecht Neen een POCOPROPAGANDA vehikel is de sossenrode propagandatoeter S.R.T. !
· 10 h
Ben Vandeloock Ja, want hij heeft een relevante stem. Niet voor jou
maar voor anderen. Om dezelfde reden heeft pakweg ook Michael
Freilich recht op media-aandacht van de publieke omroep. Dit is
Saoudi-Arabië niet.
·

2 · 10 h

Pieter Jan Peeters Ben Vandeloock dat is niet de taak van de
overheid
· 10 h
Filip Keymeulen nee PJ, de overheid moet via openbare omroep het
propagandakanaal zijn van BDW en vrienden... Gij wilt gewoon een
Noord Korea van België maken...
·

1 · 10 h

Ben Vandeloock Pieter Jan Peeters Dat is exact de taak van de
openbare omroep, verhuis anders naar... idd Noord-Korea.
·

1·6h

Bruno Coppens Het grootste krapul van België en ze laten dat ventje maar
begaan. Doe dat maar eens als blanke belg
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· 10 h
Andre Bervoets Misschien was het wel barslecht geschreven, of een
regelrechte haatboodschap zoals we gewoon zijn van die geschijnhuwelijkte
·7h
Paul Timmermans achterlijke snul ga terug van waar je komt en ga daar wat
van uw oren maken, ge zult snel vast zitten en niet in de luxe zoals hier
·5h
Cindy Zahir Ik heb zo'n hekel aan deze gast. Wie luistert er in Godsnaam
naar hem?
·

7 · 11 h

Vespa Aspe heb het niet gelezen, wil het ook niet lezen... maar AJJ en BW...
extremen en van het zelfde kaliber... en de extremen duwen ons land de
dieperik in... simpel as that
·7h
Dirk Theuns De intrigant in kwestie vergelijkt in zijn schrijfseltje IS met Israel.
Je moet een oen zijn om als overheidszender dit geval een forum te geven.
· 9 h · Modifié
Els Deheusch krijgt die kerel nu weeral een forum, een oproerkraaier is het,
meer niet.
·

3 · 11 h

Bruno Coppens Freek ben het volledige met je eens maar met dat volk van
niet te onderhandelen die doen alles om ons in discretie te brengen
· 10 h
Hassan Shah Volkomen terechte vraag! Of je hem graag hebt of niet, er
scheelt niets met zijn vraag of de manier waarop hij het vraagt! Ik ben ook
benieuwd!
·7h
Erik Verreyken Censuur is nooit goed maar van een vertegenwoordiger van
een gemeenschap waar censuur tot een volkssport is verheven klinkt
het....euh....belachelijk.
·

6 · 11 h
Dirk Theuns het stuk had gewoon nooit online mogen komen. Dat is
geen censuur, dat is gewoon een keuze om polariserende nonsens
niet te publiceren.
·9h

Patrick Mellemans Hij is schrijver en columnist ! Maar linkse islamofiele
palestinagekken geven hem dat forum en betitelen hun held als
"schrijver" ...Moest hij het puur van zijn talent hebben en niet van zijn geëerde
afkomst dan stierven zelfs de muizen van de honger in de brooddoos van de
broodschrijver.
·

1·2h

Rudi Roth Dit zal De Morgen noch Knack publiceren want men mag niet
tegen hun heilig huisje stoten http://politiek.tpo.nl/.../dyab-abou-jahjahsaboteert.../
· 4 min
Bruno Coppens Abusarah als je dat in Turkije schijnt loop je niet lang rond
hoor sukkel
· 10 h
Smits Marina zech onozelaar geef gij eens toe da ge een diik nul bent en
beter meteen verdwijnd krapuul
·6h
Sushannah Raemaekers Het interesseert me veel meer wat hij hierover
denkt!
http://www.demorgen.be/.../hamas-plant-reeks-publieke.../
·

1 · 4 h · Modifié

AbuSarah Azarkan Eerst zeiken jullie over Turkije heen. 'Vrijheid van
meningsuiting'! En nu doen jullie het zelfde. Stelletje strontzakken!
·

2 · 10 h
Peter Heyndels Niveau!
· 10 h
Glenn Heyvaert Mooi!
· 10 h
Filip Verdonck Over het niveau kan je discussiëren, Peter Heyndels,
maar inhoudelijk heeft hij gelijk.
·

1 · 10 h

Jan Vos Ben jij een Belg?
· 10 h
Abu Bakr Dat is de hypocrisie van het westen. Twee maten, twee
gewichten. Op de barricades luidkeels staan roepen en Charlie Hebdo
steunen in hun belachelijke en beledigende cartoons, maar als
iemand, waarvan ze denken dat hij moslim is, zijn opinie schrijft dan is
er ineens geen sprake meer van vrije meningsuiting. En hij beledigt
dan niet eens mensen, zoals Charlie Hebdo wel doet. Hoe hypocriet
kan je zijn. Veel Vlamingen tonen hun ware gelaat weer eens.
·

3·9h
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Dirk Theuns Abu Bakr hij mag roepen zoveel hij wil, maar een
overheidszender mag de keuze hebben de polariserende nonsens
niet te publiceren.Hij zal niet door de belgen afgemaakt worden, we
praten tot we doodvallen. Dat kan niet gezegd worden van jouw
voorbeeld. Daar is het AK47 en een gefrustreerde debiel die hem
hanteert, in de naam van jouw imaginaire vriend.
· 9 h · Modifié
AbuSarah Azarkan Dat is het m nou juist Dirk Theuns. Volgens mij
kun je het niet echt volgen. Het artikel is verwijderd op vraag van
buitenaf.
·9h
Rudi Roth AbuSarah Azarkan , daar hebt u geen bewijs van en Abou
Jahjah is een serial leugenaar.
· 29 min
Matthias Breynaert Vreemd dat deze man nog steeds een forum krijgt.
·

7 · 11 h

Jan Vlaeminck Is er nu echt niets anders waar die anozelaar zich kan mee
bezig houden
·

2·6h
Wandel Mieke bezigheidstherapie!
·6h

Dirk Julius Vandessel Zou de filosemietische pro-Zionistische Lobby hun wel
heeeeeeel "lange arm" hebben aangewend om Abou Kahkah aan zijn
muzelmanse oren te laten trekken ???
·

1 · 10 h

Georges de Keersgieter Dat hij in zijn land van herkomst een grote bek gaat
opzetten
·5h
Petra de Meester Kunt u niet gewoon 'volwassen' aannemen dat dat niet het
geval was ?
·

1 · 10 h

Guy Declercq Wend u tot uw Arabische zenders !
·8h
Johan Stouthuyzen Ze hebben je in Libanon meer nodig dan hier,
MIJNHEER Jahjah !
·9h
Wilfried Willemaers Zadel je kameel en bol het af idioot !
·

1·9h

Lutgart Coen Montasser Alde'emeh: "Dyab Abou Jahjah is slechte reclame
voor alle moslims" Volgens Montasser Alde'emeh heeft Abou Jahjah met heel
zijn 'slachtofferdiscours' geen poot om op te staan. "Die haal ik zo onderuit",
zegt hij stellig. "Abou Jahjah is slechte reclame voor alle moslims."
Hun denkbeelden over de samenleving staan vaak lijnrecht tegenover elkaar.
Geen wonder dat het vaak botst tussen beide heren. Abou Jahjah noemde
Montasser onlangs de "mannelijke Zuhal Demir" nadat de onderzoeker had
aangegeven dat de moslims de oorzaak van hun falen bij zichzelf moeten
zoeken en niet bij de overheid.
Bedrog
Hij dient Abou Jahjah op de website Doorbraak nu uitgebreid van repliek.
Volgens de jihadexpert refereert Jahjah voortdurend aan Malcom X en
misbruikt hij de Amerikaanse historiek om jongeren op te hitsen waardoor ze
nog meer afstand nemen van onze samenleving. "Het is het bedriegen van de
jeugd", vindt de onderzoeker. "In Vlaanderen wordt het zwarten en blanken, of
niet-moslims en moslims niet verboden om op dezelfde bus te stappen. Maar
bij jongeren gaat dit er soms in als zoete koek."
Verdoezelen
Het hele slachtofferdiscours van Abou Jahjah valt in ongenade bij Montasser:
"Alles waarop hij zich baseert, haal ik zo onderuit." De jihadexpert poneert dat
we in België allemaal dezelfde rechten en plichten hebben. We zijn allemaal
kinderen van de samenleving. "Racisme bestaat overal en is zo oud als de
mensheid zelf", meent Montasser. "Ook in Marokko bestaat er racisme. Maar
zwaai toch niet voortdurend hiermee om je falen te verdoezelen. Men kan
perfect moslim zijn in Vlaanderen."
Groei
De onderzoeker vindt het verkeerd dat Abou Jahjah de jongeren aanzet om
zich te wentelen in hun slachtofferrol. "Hij is slechte reclame voor alle moslims.
Door voortdurend te zeggen dat je slachtoffer bent, stel je jezelf zwak op", zegt
de onderzoeker. En hij heeft ook nog een goede raad voor de jeugd: "Studeer
en groei in de samenleving. Je zal zien hoe gastvrij en tegemoetkomend de
Vlaming is."
Lees ook
Abou Jahjah dient klacht in tegen Jambon: "Dit kan niet zomaar passeren"
Montasser AlDe'emeh verklaart IS de oorlog: "Ik ga me als vrijwilliger
aansluiten bij ons Belgisch leger"
Rel bij Bezige Bij rond nieuw boek 'Pleidooi voor radicalisering' van Abou
Jahjah
?
http://www.hln.be/.../Montasser-Alde-emeh-Dyab-Abou...
·

1·8h
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Donald Flick Krijgt in Belgie duidelijk meer eten dan in Libanon.
·

1·9h
Ahmed Soenens In Libanon was hij een grote sukkel die zich hier
kwam uitgeven als vrijheidsstrijder tegen Israël en poseerde met een
Kalasjnikov. In wezen hadden de echte strijders ginder snel door dat
hij een windbuil was die gebakken lucht verkocht en gaven hem de
raad mee snel op te krassen in zijn eigen land. Zo zit de realiteit in
elkaar en hier wordt zulke mislukkeling over de gans levenslijn
beschouwd als een filosofische tussenpersoon van de Islam...zielige
media!
·

2·8h

Van Denis Die heeft nogal vrije tijd zeg? Welke job doet die??
·

1 · 11 h
Glenn Heyvaert Cipier
·

1 · 10 h

Herman Bedert Velen willen het zelfs niet lezen .....
·4h
Antoine Vandendriessche dit is ook een vrijheid...
·1h
Herman Bedert Antoine Vandendriessche Inderdaad , gelukkig dat
dat nog bestaat hier bij ons .
· 40 min
Frank Roose Zeiker...
·8h
Raoul Lenoir hadden beter hem verwijderd
· 10 h
Glenn Heyvaert Kan iemand dit artikel offline halen please?
·

1 · 10 h

Wesley Willemet Goed nieuws...
·8h
Jan Vermeersch Van 't schoon verdiep
· 11 h
Marina Goossens

· 11 h
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