
De Zwarte Hond en andere gedichten

Waar zijn we in terechtgekomen?

“25 november 2015

Op het Esmarkerveld in Enschede
Zijn op een locatie waar een 
Asielzoekerscentrum moet komen 
Twaalf halve varkenskoppen 
Neergelegd.”

Twaalf halve varkenskoppen. 
Waarom geen zes hele? 
Omdat je twaalf halve koppen beter kunt verspreiden?
Je wilt toch een beetje indruk maken.
Met je varkenskoppen.
Of waren die koppen al 
Doormidden gezaagd
In de slachterij?
Zat de slachter
Erachter?

“De koppen zijn neergelegd voor 
En gespiesd op 
Een hek bij het weiland 
Waar het azc moet komen.”

Waar zijn we in beland?
Een nare droom.
De jaren dertig.
Duitsland.

Wie kent Meyer nog?
Met zijn delicatessen op de hoek?
Geen mens kent Meyer nog
Want hij is zoek

Waar eerst zijn kleine winkel zat
Rest nu alleen een gapend gat
En over het gebroken glas
Lopen laarzen in de pas

En zie de boeken die men smijt
Op de brandstapels der ijdelheid
Alsof voor deze nieuwe tijd
Geen verdere verlichting nodig was

Een uitzichtloze duisternis breekt aan
En aan de nachtelijke hemel staan
De gele sterren van de rassenhaat



Het is te laat
De wolken pakken zich samen en er gaan
Hordes zwarte honden over straat

En binnen telt men ademloos de uren
Wat als dit rijk écht duizend jaar zal duren?

Een nare droom.
Een nachtmerrie.
Een hallucinant visioen?
Zien we de toekomst?

“Er is ook
Een halve varkenskop 
Neergelegd
Op de gedenksteen
Van een meteoor
Die vijfentwintig jaar
Geleden insloeg
Op deze plek”

Zo’n vijfentwintig jaar terug alweer
Landde in dit land een meteoor
Dit was het brave Nederland van voor
Van Gogh – Fortuyn was nog een nette heer

Het land dat zijn onschuldigheid verloor
Dat land dat kennen we nu al niet meer

Zo’n vijfentwintig jaar terug alweer
Landde in dit land een meteoor
Dus God, wanneer u luistert: kom maar door
We willen graag een grotere dit keer

Klimt naar het bovenste podium:
Een zwarte schaduw trekt door onze landen
Haar zwarte ogen schouwen naar ons op 
Zo nu en dan ontbloot zij vast haar tanden
Als witte messen in een zwarte kop
Haar uiterlijk weet velen aan te spreken
Al heeft haar vacht iets viezigs en goedkoops
Zult u de tijd herkennen aan haar teken?
‘De teef die Hitler baarde is weer loops’1

Zij mag haar gruweldaden graag volbrengen
In gore nesten, liefst ver uit het zicht
Werpt zij onooglijk kroost, maar al die krengen
Wurmen uit zichzelf hun wegen naar het licht



Hun grommen stolt zich langzaamaan in leuzen
De roep zwelt aan, de zwarte roedel groeit
En met hun bovenmenselijke neuzen
Hebben zij het steevast door als er iets broeit

Steeds weer komen de honden uit hun hokken
Wanneer de zwarte schim blaft: Kom nu, kom!
Er worden steeds meer muren opgetrokken
Zij blaft zich schor en houdt de mensen dom
De zwarte hond speelt enkel voor de bühne
Zij voedt zich als vanouds met het verval
Met haat en nijd, met angst en met rancune
Denkt u écht dat ze nooit meer bijten zal?

Hoe lang nog, of de zwarte honden moorden
Weer samen alles uit wat weerloos is?
Gelooft u de leugenaars nog op hun woorden?
En hoe goed kent u uw geschiedenis?
Ruikt u de ziekte niet die ze verspreiden?
Denkt u nog dat u het wel overleeft?
Bewaart u soms uw angst voor banger tijden?
Denkt u dat u die nog niet nodig heeft?

Gelooft u dat het tij vanzelf zal keren?
Dat het te vroeg is om alarm te slaan?
En blijft u koste wat het kost beweren
Dat het hondenleger nooit meer op zal staan?

Je moet je inleven in de vijand.
Vergis u niet:
Dit is de vijand.
Maar de vijand is niet onmenselijk.
Eerder te menselijk.
We kennen de vijand.
Hij zit ook in ons.

We moeten ons inleven in de vijand.
We moeten onze innerlijke PVV’er zoeken.
We moeten hem vinden.
En we moeten hem worden
Om hem te begrijpen
Pakt megafoon:
VOL IS VOL!
VOL IS VOL!
VOL IS VOL!



Ik geloof in de leider
Want de leider zegt
Dat hij zegt
Wat wij denken
Ja, lach maar!
Jullie zijn slim en ik ben dom.
Zo was het toch?
Domme lul zeggen jullie tegen elkaar.
Domme lul.
En jullie bepalen waar ik moet wonen.
En met wie.

 STELLETJE INTELLECTUELEN!!!!
JULLIE MAKEN HET SYSTEEM!!!!
EN HET SYSTEEM SCHIJT OP MIJ!!!
JULLIE SCHIJTEN OP MIJ!!!!
ALS JE MIJ WILT VERANDEREN
MOET JE JEZELF VERANDEREN!!!!

Pakt megafoon:
DAT IS DE NIEUWE POLITIEK:
DE INWENDIGE POLITIEK
EN DE NIEUWE REVOLUTIE
ZAL EEN INWENDIGE REVOLUTIE ZIJN
HET INDIVIDU IS NIET LANGER ONDEELBAAR
WIJ ZIJN ALLEMAAL VERDEELD!
WIJ ZIJN ALLEMAAL VERDEELD!
WIJ ZIJN ALLEMAAL VERDEELD!


