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Voor de slachtoffers  

van de massamigratie





Broeders zullen strijden,
elkander verslaan

en bloedverwanten
bloedschande plegen;

overspel heerst
op heel de aarde,

zwaardtijd, speertijd,
schilden splijten!
windtijd, wolftijd,

eer de wereld vergaat;
geen enkel mens

zal den ander sparen.

(Völuspá)
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Voorwoord

Toen de politieke en de sociale toestand zich tegen hem 
begonnen te keren, moest de als moslim geboren en ge-
togen auteur van De ondergang van Nederland (1990) 
zijn gastland weer verlaten. Na zijn vlucht vertoefde hij 
twee decennia in Oost-Europa alvorens een rustoord in 
de grotten van Afghanistan te vinden.

Rasoel schreef dit profetische boek op zijn sterfbed 
om het als dankbetuiging aan de naïeve dwazen en hun 
kechs te schenken, tenminste aan die mensen die zich-
zelf nog niet in de dode hoek van de politiek hebben 
verloren.

Na zijn onverwachte dood werd het stoffelijk over-
schot van de auteur bijgezet in een graf in de woestijn 
buiten Kaboel. Alhoewel hij gedurende zijn leven tal-
loze vrouwen heeft proberen te verkrachten, omdat hij 
het flirten niet begreep, was hij zeker niet Zoka van der 
A. en Gerrit Komrij was homofiel.

De auteur heeft voor dit boek geen subsidie van de 
Iraanse overheid ontvangen.

—De bewerker, Iași, Roemenië, 29 januari 2019




