
Sinterklaasgedicht voor Geert Wilders 

 

Beste Geert, 

Deze “nep”Sint heeft 
veel van jou geleerd 
het begrip nep 
is voor jou bijvoorbeeld 
identiek met “mep” 
aan de “nep”rechtbank 
en het “nep”parlement 
geef je een mep 
dat is wat ik denk…. 
 
En ach stel dat je niet 53 bent 
maar 10 en bang als een kind 
voor al voor wie je hard wegrent 
voor al diegenen die je maar eng en anders vindt 
dan begrijp ik dat best hoor lieve schat 
dat je haar blonderen is ook zo wat 
en dan steeds al die bewakers om je heen 
dat je woedend bent 
ach vent 
dat is toch eigenlijk iedereen! 
 
Geboren in een tranendal 
gedoemd te sterven 
en eigenlijk ook zo alleen 
de mens een monade 
als je dat inziet 
dan begrijp ik je tirade 
hoor, maar wat ik niet begrijp 
als oude man 
wat ik echt niet volgen kan 
is dat zovelen dezelfde leuzen 
brulden uit dezelfde kelen 
althans dat deden ze iets meer dan 70 jaar geleden 
 
De dictatuur van de politiek correcte elite 
goh hoe kom je erop 
als je niet beter weet denk je : een mop! 
en die onderhorige media 
nou nou het gefoeter houdt maar niet op! 
ik zou je zo graag eens op een wellnessweekend tracteren 
en wellicht een weekje mediteren 
ga je woede eens inwendig te lijf 
of vrij eens heerlijk met je wijf (pardon hoor!) 
 
 



Geert, je zegt dit land gaat ten onder 
nou dat denk ik ook 
als we al dat gescheld overleven 
is het een wonder 
waar getwitter nog eerst  
leek op vogelgeluiden 
zijn de tweets van de Donalds en de Geerts 
niet meer van de lucht 
want zeg nou zelf één zucht van hem en jou 
maakt meer los dan een vonnis dat goed is onderbouwd 
dus wat zal je je nog inspannen met het brein 
als je gewoon je zin kan doordrijven 
door in en deel van de lucht te zijn. 
 
Beste man, 
ik wil voor jou wensen 
dat je tot rust komt 
en met jou de PVV 
want ook Sint is vrijheid dierbaar 
trek hem niet door de plee! 
 
Sorry voor mijn platte taal hier en daar 
maar ook ik sta onder invloed van de nieuwe gewoonten helaas 
ach ik ben maar een arme nep Sinterklaas! 
 
 
 
 
 


