
Goede Vrienden, 
 
Op 18 september 2015 sprak Vladimir Poetin de 70e algemene vergadering van de VN in 
New York toe en hield een beeld voor van het Midden-Oosten en Noord Afrika: in plaats van 
hervorming, vooruitgang, vrijheid, welvaart en democratie wordt alom schrijnende 
armoede, sociale ellende, dood en vernieling gebracht, waarbij mensenrechten, 
soevereiniteit van landen en zelfs recht op leven met voeten worden getreden. Hierbij 
worden tienduizenden fanatieke terroristen getraind, bewapend en betaald om de 
gruwelijkste misdaden te bedrijven. Hij schetste in feite de verwoestende heerschappij van 
VS-Israël-NAVO-golfstaten over zovele landen. “Wij kunnen de huidige toestand van zaken 
in de wereld niet meer verdragen”. Syrië was hierbij de spreekwoordelijke druppel. Poetin is 
geen tafelspringer maar een staatsman, die doet wat hij zegt. Nauwelijks twee dagen later 
bestookten Russische vliegtuigen de terroristen in Syrië en hielpen het Syrische leger om 
uiteindelijk IS uit te roeien. Op 1 maart sprak hij in Moskou zijn “State of the Union” uit voor 
de federale vergadering van de Douma, het Russisch parlement. Tot stomme verbazing van 
de  wereldleiders, de VS incluis, openbaarde hij gloednieuwe wapens, ook atoomwapens, 
die voor het nucleair arsenaal van de VS ongenaakbaar zijn (terwijl hun militair budget voor 
dit jaar 700 miljard bedraagt en dat van Rusland slechts 70!). Poetin maakt duidelijk dat hij 
geen enkel land zal aanvallen en met alle landen wil samenwerken. Hij aanvaardt evenwel 
niet meer dat een macht over alle anderen onbeperkt en straffeloos kan heersen en daarbij 
het internationaal recht met voeten treedt. 
 
Sinds enkele weken hebben de terroristen in Oost-Ghouta hun terreur over de bevolking ter 
plaatse en over Damascus met de steun van de westerse mogendheden sterk kunnen 
opdrijven. Zij zaaien dood en vernieling alom. Tegelijk overspoelen de westerse media ons 
met de grofste aanklachten tegen Syrië in een tot heden ongekende oorlogspropaganda 
opdat Syrië toch maar verder zou vernietigd worden. 
 
Uit de vele toegevoegde getuigenissen en video’s moge blijken dat de mainstream media nu 
een dieptepunt hebben bereikt. “De vrije westerse pers” openbaart zich als een 
kwaadaardig gezwel. Het wordt tijd dat het open barst en  wordt weggesneden. 
P. Daniel 
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Flitsen 

De vrijwilligers van S.O.S. zijn na hun werken aan de  Krak des Chevaliers weer 

terug, 2 jongens  en 2 meisjes. Een van de meisjes is zelfs een Syrische. Ook 

kregen we weer drie chauffeurs van ambulances, 2 uit Aleppo en een uit Afrin. Er is 

een Koerd bij, een vader van tien kinderen. We trachten hen goed te verzorgen en 

het zijn ook aangename kerels. Van de bezoekers moeten we vooral drie sjeiks met 

hun gevolg uit Tartoes vermelden. De sjeiks droegen een witte tulband, wat er op 

wijst dat het sjiieten zijn (de zwarte band wijst op de afstamming van Mohamed). Zij 

wilden een uitgebreide kennismaking omdat ze vernomen hadden dat hier een huis 



was “waar God aanbeden wordt” en waar gebeden wordt voor het land. In de kerk 

baden we het Onze Vader voor hen en een van de sjeiks bad (gekeerd naar Mekka. 

Kerken zijn georiënteerd, moskeeën ge-mekka-niseerd!)  daarna uitvoerig voor ons. 

Twee sjeiks wilden een indrukwekkende afscheidsrede houden: in islam en 

christendom aanbidden wij God die vrede en liefde is, waar geweld en haat is, daar 

is niet de echte islam, wij leven in onderlinge vrede met elkaar. Al kunnen we niet 

mee gaan met de gelijkheid van de godsdiensten, hun toespraak maakt nogmaals 

duidelijk hoe het Syrische volk een harmonieuze samenleving is en wil blijven. 

Pogingen van buitenlandse mogendheden om dit land te breken door een 

zogenaamde “burgeroorlog” uit te lokken, worden door het volk krachtdadig 

afgewezen. 

Aangenaam  bezoek kregen we eveneens van een groep die zich inzet voor het 

behoud van het Syrisch patrimonium: Syrian Exploration and Documentation Society  

Eerst kwamen er acht op verkenning en daarna kwam deze vrijdag de hele groep 

van 200 personen, vooral (zeer) jonge mensen. In afzonderlijke groepen werden ze 

rondgeleid. Het deed me denken aan de vroegere open-deur-dagen in onze abdijen. 

Er moest vooraf nog wel gewerkt worden. Deze nacht hebben we namelijk weer een 

zware storm gehad die alles wat niet vast zit doet rondvliegen: dozen, potten, 

flessen, plastiek, dakpannen… Het is dan overal behoorlijk vuil. ’s Morgens was het 

plots weer rustig. Na de rondleiding zaten of  liepen allen op het binnenplein onder 

een stralende zon. En maar babbelen en foto’s nemen. Die jeugd is echt 

geïnteresseerd. Sommigen willen in het buitenland verder studeren maar de 

meesten blijken toch gemotiveerd om aan de heropbouw van het land mee te 

werken, waartoe we hen ook aansporen. Ze staan heel erg open voor een geestelijk 

woordje. Dat we allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis en dat hierin 

onze eigenlijke en onverwoestbare waardigheid ligt, beluisteren ze met open 

mond…Zegen deze jongeren Heer, dat zij meewerken, niet aan de nieuwe 

verderfelijke wereldorde van corrupte leiders maar aan uw Rijk hier op aarde. 

Onder de dictatuur van mythen 

Het woord mythe komt van het Griekse “mythos”, dat vertelling betekent. Het is een 

legende, een fabel, een sprookje, ontstaan uit de rijke creativiteit van de menselijke 

geest. Zo genieten we van de grote verscheidenheid van de Griekse mythologie uit 

de oudheid, van oude en nieuwe sprookjes en van de eindeloze fabels van Jean de 

la Fontaine uit het einde van de 17e eeuw, met meestal dieren in de hoofdrol en een 

moralistische of opvoedkundige ondergrond. In de mythen krijgt de fantasie de volle 

vrijheid zodat de grenzen tussen werkelijkheid en verzinsel, waarheid en leugen, 

misdadigers en onschuldige slachtoffers worden uitgewist. De ontsporing van een 

samenleving begint echter wanneer mensen bewust waarheid en werkelijkheid gaan 

vervangen door mythen uit eigenbelang om hun laakbare bedoelingen toe te dekken. 

Ziehier enkele voorbeelden van mythen die in de moderne opvattingen vast 

verankerd werden  om onschuldige slachtoffers als misdadigers voor te stellen en 

vooral om de  misdadigers zelf vrijuit te laten gaan.  Een machtige manipulatie zorgt 

er voor dat de wetenschappelijk verantwoorde ontmaskering van deze mythen 

gewoon niet aanvaard wordt in de openbare opinie. Wij horen de Middeleeuwen als 



een duistere periode te beschouwen en we moeten ons vooral schamen om het 

christelijke geloof en de Kerk, al was die tijd – naast zijn gebreken - in werkelijkheid 

vol licht (Nicolas Weill-Parot en Véronique Sales (dir), Le vrai visage du Moyen-Age, 

2017). De 18e eeuw moeten we echter de “eeuw van de  verlichting” noemen, terwijl 

ze in feite de verschrikkelijke terreur van de Franse Revolutie inluidde (Bertrand 

Vergely, Obscures lumières. La révolution interdite, 2018), met de uiterst 

misleidende slogan “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Een massa mensen werd 

door de guillotine inderdaad meer “gelijk” gemaakt, terwijl de ergste criminelen in 

“vrijheid en broederlijkheid” hun massaslachtingen konden uitvoeren. Ziedaar de 

verlichting. Een andere moderne roes is de “mythe van de veilige contraceptie”. 

Terwijl nuchtere wetenschappers al een halve eeuw waarschuwen dat hormonale 

contraceptie een onuitputtelijke bron is van ontwrichting zowel op lichamelijk als 

geestelijk gebied en dit nu nagenoeg wekelijks wetenschappelijk wordt bevestigd, 

blijft deze oude kermismolen verder draaien dank zij groot commercieel succes. En 

dan de mythe van de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2! Duizenden 

geleerden blijven onafgebroken de onzin hiervan aantonen, maar toch lukt het aan 

een politieke elite om over alle menselijke activiteit te blijven heersen voor eigen 

belang. 

Het zijn uiteraard de mythen over Syrië die ons hier en nu het meest bezig houden 

en die  in de openbare opinie geprent werden (worden) om het volk uit te roeien en 

het land, de  bakermat van de beschaving en van het christelijk geloof, te 

vernietigen in dienst van de hebzucht en heerszucht van de wereldheersers: de 

mythe van de  “volksopstand”, de Syrische “burgeroorlog”, het “dictatoriale regime” 

en de verschrikkelijke dictator van een Syrische president… Lees als voorbeeld 

het recente verzinsel van onze eigen VRT: “Syrisch leger rukt op door 

rebellenenclave Oost-Ghouta, bestanden blijven dode letter” van Jos De Greef, 4 

maart 2018 of de kwakkel van onze “kwaliteitskrant”: “Regime-Assad plundert VN 

hulpkonvooi” van Jorn De Cock, 6 maart 2018. De mythen worden hier tot 

absolute waarheid verheven. Met de cijfers fantaseren onze fabelschrijvers precies 

zoals destijds in Aleppo gebeurde. Toen werden zogenaamd een half miljoen 

mensen door het regime gewurgd, terwijl nauwelijks 1/5e van dat aantal aanwezig 

was. Nu zouden het er 400.000 zijn terwijl slechts ongeveer de helft aanwezig is.  

Dat de terroristen  minstens 25 % van de vrouwen en meisjes in Oost Ghouta 

(zoals in Aleppo) seksueel misbruiken, blijft zorgvuldig toegedekt 

(https://www.mondialisation.ca/femmes-en-syrie-mere-agnes-mariam-denonce-

les-rebellesterroristes/5623668). Het is “het regime van Assad” dat een 

“collectieve bestraffing” uitvoert op de burgerbevolking, met “genadeloze 

bombardementen”, ook op scholen en ziekenhuizen die de “burgerbevolking tot 

wanhoop drijven”. De president zelf is als een bloeddorstig dier “dat de 

overwinning ruikt”. En terwijl heel de wereld dit regime met de goddelijke bliksem 

van sancties wil straffen, houden Rusland en China dit gerechtvaardigd oordeel 

tegen. Het Syrische leger en zijn  bondgenoten doen vanaf het begin al het 

mogelijke om humanitaire hup  te leveren, veilige zones te creëren om mensen te 

evacueren en de gruwel van de fanatieke terroristen die de sharia willen opleggen 
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te stoppen. De terroristen gebruiken de burgers als menselijk schild, dwingen hen 

tunnels te graven, beletten humanitaire leveringen en houden niet op vanaf de 

eerste dag de vluchtzones onder vuur te nemen, nu al meer dan een week. 

Scholen en ziekenhuizen in Oost-Ghouta hebben de terroristen tot hun kazernes 

omgevormd en ze blijven van daaruit dagelijks onschuldige burgers in Damascus 

doden en verwoestingen aanbrengen. Nu hebben ze het militair hospitaal van 

Tashrine in Damascus beschoten: 2 doden en 9 gewonden. Onze 

sprookjesschrijvers beweren dat het Syrische leger doelbewust ziekenhuizen in 

Ghouta bombardeert maar vermelden niet dat juist daar de terroristen hun 

hoofdkwartier gevestigd hebben. En dan de spectaculaire onthulling van onze 

hoger genoemde fabeltjeskrant dat het “regime-Assad” 70% plundert van de 

medische hulp met de vage aanduiding “volgens WHO”, terwijl het leger er zelf 

mee voor gezorgd heeft en alles onder leiding van de Syrische Rode Halve Maan 

en de VN verloopt. Er zijn inderdaad maandag 46 trucs met hulpgoederen 

gearriveerd. Wij vernamen echter dat het weer de terroristen zijn die ook deze 

levering verhinderen, zoals ze iedere hulp aan de bevolking beletten en de veilige 

vluchtwegen blijven beschieten. En dat is weer de ideale gelegenheid om Syrië 

vals te beschuldigen. Als uw bronnen het “Syrisch Observatorium van 

Mensenrechten” en “de Witte Helmen” zijn, beide nauw verbonden met de 

terroristen, kun je beweren wat je wil, als het maar dient om Syrië te beschuldigen 

en de oorlog te laten voortduren. En de internationale gemeenschap helpt hierin 

de terroristen om dan achteraf Syrië te kunnen beschuldigen dat de bevolking niet 

geholpen wordt. Hetzelfde met die chemische aanvallen, door de terroristen 

uitgevoerd om Syrië te kunnen beschuldigen. Telkens wanneer het Syrische leger 

aan de winnende hand is en de bevrijding van de bevolking nabij is, wordt een 

provocatie opgezet met chemische wapens. Om toch serieus te lijken schrijven ze 

dan over een “mogelijke chemische aanval”. 

De echte criminelen en de oorzaak  van het gruwelijke lijden van de bevolking in 

Oost-Ghouta zijn deze drie. Vooreerst de (20.000?) fanatieke terroristen die de 

bevolking in een wurggreep houden: Jaych al-Islam, gesteund door Saoedi-Arabië 

met vele VS wapens, Faylak al-Rahman, gesteund door Qatar (en Turkije) en de 

moslimbroeders en wat nog overblijft van Al Noesra. Verder de landen die deze 

terroristen tot monsters blijven vormen, steunen, bewapenen en betalen (VS, Israël, 

NAVO, golfstaten). Tenslotte onze politici en journalisten die de onderliggende 

mythen levendig houden om het uitmoorden van de bevolking en het vernietigen van 

het land aan te moedigen. Zo wordt journalistiek door mythen vervangen. 

Journalisten, al staan jullie openlijk aan de kant van de moordenaars, toch zal ook 

Oost Ghouta eens door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd worden 

zoals Aleppo, Palmyra en Deir-Ezzor. De mensen zullen dan hun vele geliefde 

doden herdenken, die mede door jullie dwaas geschrijf straffeloos werden gefolterd, 

verminkt en vermoord. Hoe is dit in de 21e eeuw mogelijk? 

 

 



 

En dit nog: 

 Ons vorig bericht rijkelijk met 15 video’s geïllustreerd: 2 video’s over  de 

mijnramp in Chili, prachtige video van Krak des chevaliers vanwege de S.O.S 

chrétiens de l’Orient, Bachar al-Assad over het onmenselijk optreden van de 

internationale coalitie (Duits), De terechte beschuldiging van Rusland aan de 

VS,  moeder Agnes-Mariam over de Mussalahah of verzoening, Gruwelijke 

propaganda van THS, Zahran Allouch, Tillerson en zijn huichelarij over de 

aanwezigheid van de VS in Syrië, 46 trucs humanitaire hulp in Oost-Ghouta, 

WFP voedselhulp vanwege Rusland en Syrië, Russische info, het Syrische 

leger vordert in het bevrijden van Ghouta, de historische waarschuwing van 

president Eisenhouwer, kard. R Sarah vreest dat Europa zal sterven omdat 

het zijn christelijke wortels verloochent: http://www.golfbrekers.be/een-

verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-65/    

 Een vlijmscherpe aanklacht (in ‘t Nederlands) van de Syrische zusters 

trappistinnen van Azeit (Libanese grens) tegen de  leugens van de westerse 

pers en tegen de laffe westerse landen die hier blijven moorden en vernielen, 

met bijkomende info over de gesmokkelde olie van IS die naar Turkije en 

Israël stroomt: http://freesuriyah.eu/?p=1593   

 Getuigenis van moeder Agnes-Mariam (in ’t Spaans, met in de video van 

onze oude  Belgische bus van de Lijn?): 

http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

video_madre_agnese_mariam_de_la_croix_i_ribelli_bloccano_levacuazione

_dei_civili_nel_ghouta_per_usarli_come_scudi_umani/82_23276/  

 7 video’s en 3 foto’s die u duidelijk tonen wat er  in Oost Ghouta echt gaande 

is met goede Nederlandse toelichting: http://www.golfbrekers.be/actualiteit-in-

syrie-oost-ghouta-e-a/  

 7 video’s die de Witte Helmen ontmaskeren als organisatie die de terroristen 

helpen: http://www.golfbrekers.be/witte-helmen-big-white-lies/    

 Een erg moedig en waarheidsgetrouw bericht over de situatie in Syrië door 

bisschop J. Bonny, die beloofde een volgende keer langs te komen: 

http://www.katholiekforum.net/2018/03/04/bisschop-bonny-doorprikt-

leugendiscours-over-syrie/  

 Patriarch Ignatius Aphrem over de valse berichtgeving over Oost-Ghouta: 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/zijn-sommige-dode-kinderen-
dan-minder-waard-dan-
andere?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=978fb2eebf-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_071c96
8197-978fb2eebf-133325829 

 2 video’s over geweld tegen vrouwen die als vluchtelingen in Jordanië terecht 

komen: http://www.golfbrekers.be/grensoverschrijdend-gedrag-in-jordanie/ 

 De hysterie en tirannie van de theorie over de opwarming van de aarde door 

CO2 nogmaals deskundig tot brandhout gemaakt door Marc Morano: 

https://www.climategate.nl/2018/03/marc-morano-luis-pels-klimaatalarmisten/  
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 Het waanzinnig Amerikaans militair budget van 700 miljard dollar voor 2018 

(China: 150 miljard, Rusland: 70 miljard): 

http://www.libertepolitique.com/Actualite/Editorial/Etats-Unis-plus-de-700-

milliards-de-budget-militaire-pour-quoi-faire; 

http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Hausse-du-budget-

militaire-americain-quelques-elements-contextuels 

 Vertaling van de conferentie van kard. R. Sarah, waarover we vorige keer 

een bezinning gaven: http://www.katholiekforum.net/2018/02/27/vertaling-

conferentie-kardinaal-sarah-over-zijn-boek-god-of-niets-ukkel-7-feb-2018/ 

 Franse vertaling van de 2 uur durende toespraak van Poetin van 1 maart 

2018: https://www.mondialisation.ca/discours-de-poutine-allocution-a-

lassemblee-federale-le-1er-mars-2018/5623666 

P. Daniel 
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