
Geheime aanwijzing is 'grootste fout' uit  

carrière regisseur Wie is de economische 

vluchteling?  

De regisseur van Wie is de economische vluchteling? noemt de geheime aanwijzing in 

aflevering twee van het laatste seizoen "de grootste fout" uit zijn carrière. Door de aanwijzing 

wisten veel kijkers zeker dat Omar Marcouch de spreekwoordelijke Mol was.  

"Ik dacht er mee weg te kunnen komen, maar als één Molloot het doorheeft en het gaat 

vervolgens rond op sociale media, ben je de pineut. Ik ben er ziek van en heb er zelfs aan 

gedacht om te stoppen", aldus Mr. H. Nawijn in gesprek met AD. 

In de tweede aflevering van het programma waren ex-economische vluchtelingen te horen die 

de kandidaten en kijkers aanwijzingen gaven voor het vinden van de nieuwe economische 

vluchteling. Aanwijzingen als: Waarschijnlijk doet hij zich voor als homo, test dit door hem 

eens lekker in zijn reet te knijpen. En: Echte vluchtelingen hebben geen mobieltjes.  

De grote fout en te duidelijke aanwijzing zat echter in het combineren van de laatste letter van 

het laatste woord van iedere aanwijzing. Dit maakte één woord: Klaas. Als je deze letters door 

elkaar husselt krijg je: Laksa. Dat een numerieke waarde heeft van 12111191. Alles wat geen 

1 is is natuurlijk een 0. 10111101 wat binair is voor het getal 189. Weer husselen geeft 819. 

Wat weer omgezet naar letters het woord: Hai. Geeft. Wat overduidelijk een uitspraak is van 

Omar.  

"Dit heeft de serie meer kwaad gedaan dan Omar als economische vluchteling. Het straalt niet 

op hem af, hij is alleen zijn verblijfsvergunning kwijt, maar op mij. Omar was een 

fantastische economische vluchteling. Maar het is gebeurd, van je fouten kan je leren. Ik wil 

door, ook als een revanche op mezelf", zegt Mr H. Nawijn, tevens directeur van de IND. 

'Niet blij' 

Omar Marcouch zei maandag in gesprek met dezelfde krant dat hij niet blij was met de 

aanwijzingen die de programmamakers gaven. "Ik ben zelf tv-maker en ik voelde de behoefte 

om in te grijpen, om op wat voor manier dan ook het publieke debat te beïnvloeden. Maar dat 

gaat natuurlijk moeilijk als je weer naar Marokko bent gedeporteerd." 

Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat Marcouch dit jaar de wolf in schaapskleren in het 

populaire televisieprogramma was. De Syrische Presentator Batoul Moukles al-warar won de 

finale van de Eritrese dj/zangeres/actrice Armana Segensessuna. 

 

http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4258718/2016/03/08/Regisseur-WIDM-Mol-aanwijzing-grootste-fout-uit-carriere.dhtml

