
Goede Vrienden, 

Op 25 mei 2020 hield een blanke agent met zijn knie de Afro-Amerikaan Georges 
Floyd in Minneapolis (Minnesota, VS) zo lang tegen de grond dat deze laatste stierf. 
Deze beelden gingen de wereld rond. 

Protestbetogingen tegen racisme en tegen het politiegeweld groeiden alom in de VS, 
in Berlijn, in Londen, in Amsterdam, in Brussel.  Met enorme muurschilderingen en 
beelden van Georges Floyd, samen met de slogan BLM (Black Lives Matter, het 
leven van zwarten heeft waarde, een beweging opgericht in 2013!), werden  
massabetogingen georganiseerd met  plunderingen  en vernielingen. Het knielen van 
blanken voor zwarten in volle straat werd het  teken van solidariteit. 

Onderdrukking van kleurlingen, slavenhandel, racisme zijn mensonwaardig. De islam 
bracht een bijzonder onterende en hardnekkige slavenhandel voort, slavernij bloeide 
eveneens weelderig  in Afrika en menige Europese “beschaving” werd in de tijd van 
de kolonisatie opgebouwd dank zij massa’s slaven van onderdrukte volkeren. In volle 
eeuw van de  “verlichting”, de filosofie en de wetenschap, de periode van de 
zogenaamde “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” kende de slavenhandel zijn 
bloeitijd. Vanaf de 2e helft van de 19e eeuw zal officieel slavernij afgeschaft worden. 
Het Amerikaanse volk zal een extra inspanning moeten leveren om alle vormen van 
racisme weg te werken. Racisme is echter als een virus en vindt een voedingsbodem 
in het westers kolonialisme, dat zelf het gevolg is van een bepaald politiek systeem: 
het kapitalisme. Een vals geloof maakt het allemaal nog veel erger. Het streven naar 
een aards messianisme (de zionisten voor een Groot Israël en een zuivere joodse 
staat, Erdogan voor een nieuw Ottomaans Rijk, de VS voor een alleenheerschappij 
over de wereld) levert slechts dood en vernieling op en tenslotte zelfvernietiging. “Het 
racisme is wezenlijk verbonden met de overtuiging van de blanke man,  dat hij tot het 
uitverkoren volk behoort en dat God hem daarom zegt de wereld te regeren om deze 
vrij van chaos te houden” (prof. Chems Eddine Chitour,  29 juni 2020: 
https://www.mondialisation.ca/le-racisme-et-le-mythe-des-races-superieures-
loccident-en-questionnement/5647004). 

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en daarom hebben allen 
dezelfde menselijke waardigheid. Ieder mensenleven telt. 

En de waarde van een beschaving kan gemeten worden aan de wijze waarop de 
meest kwetsbaren in de samenleving worden beschermd.  De meest kwetsbaren zijn 
nu zeker niet de zwarten of de moslims. Het zijn de ongeboren kinderen, de 
bejaarden, de armen en wereldwijd worden  de christenen veruit het meest 
gediscrimineerd (alg. overzicht:https://www.opendoors.nl/ranglijst/syrie; laatste 
rapport van Kerk in Nood: https://www.lesalonbeige.fr/le-combat-de-laed-aupres-des-
chretiens-opprimes/). 

Abortus en euthanasie zijn een menselijke samenleving onwaardig, des te meer 
omdat onze tijd kan beschikken over de  vele middelen van een moderne medische 
vooruitgang. Deze wijsheid kende Hippocrates reeds in de vijfde eeuw voor onze 
tijdrekening. De huidige wereldwijd explosie van BLM massamanifestaties heeft vele 
en complexe achtergronden. Ze is echter helemaal geen spontane reactie tegen 
discriminatie maar is georganiseerd om o.m. de president van de VS ten val te 
brengen, het land te ontwrichten en om uit de chaos een “nieuwe wereldorde” door te 
drukken. Op gelijkaardige wijze werd de “oranje revolutie “ georganiseerd in 



Oekraïne, “de roze revolutie” in Georgië en de “Arabische lente” in het M.O. Al deze 
revoluties hebben behoorlijk wat marxistisch-leninistische wortels. En wat het knielen 
van blanken voor zwarten in volle straat betreft, dit is een huichelachtig racistisch 
gebaar, dat groepen mensen tegen elkaar opzet en anderen beschuldigt zonder zelf 
enige verantwoordelijkheid te erkennen. 

Uiteindelijk gaat het om twee tegengestelde  levenshoudingen die zich steeds 
duidelijker manifesteren. De media spreken graag van “progressieven” en 
“conservatieven” maar dat geeft een totaal verkeerd beeld. De eerste groep zijn 
eerder barbaren, die alles wat uit het verleden komt willen afschaffen, vernietigen en 
vervangen. Niets wat eens waarde had, mag nog aanvaard worden. Niets mag als 
vaststaand erkend worden. Er mogen geen grenzen meer zijn. Het meest vreemde, 
onnatuurlijke, immorele, lelijke, onrechtvaardige, schokkende, moet als het “nieuwe 
normale” opgelegd én openlijk toegejuicht worden. 

Ieder mens moet zich als individu zelf opnieuw bepalen en uitvinden, precies zoals 
hij/zij het graag heeft. Hiermee worden chaos, ongeluk en zelfvernietiging 
verheerlijkt. De andere groep zijn de liefhebbers van waarheid, goedheid, 
schoonheid en rechtvaardigheid. Zij willen de tradities en morele principes 
respecteren en beseffen dat deze een orde en een  fundament bieden om zich als 
individu en samenleving te kunnen ontplooien. De maatschappij vernieuwen is voor 
hen de maatschappij verheffen tot een hoger moreel, menselijk, cultureel niveau.  Zij 
eerbiedigen de orde van de geschapen werkelijkheid. Zij genieten van de seksuele 
verscheidenheid van man en vrouw  en willen het huwelijk en het gezin hoogachten 
als de basis voor een gelukkige samenleving. De traditionele deugden hebben voor 
hen blijvende waarden: verantwoordelijkheid, trouw, waarheidsliefde, goedheid, 
ijver…Twee onverzoenlijke kampen staan hier tegenover elkaar: de enen strijden 
voor dood en vernieling, de anderen voor het leven, de waardigheid en het geluk. Er 
is geen compromis mogelijk. Het is ofwel satan ofwel God. 

 

We geven een eerste bezinning over de Europese identiteit, laten we zeggen, onze 
westerse beschaving  Volgende week hierop een vervolg en slot. 

P. Daniel 
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Flitsen 

Wie gastvrijheid verleent in Gods naam, wordt honderdvoudig beloond. Dat is de les 
van het lieflijke verhaal uit de eerste lezing van deze zondag (2 Koningen 4, 8-16). 
Een Soenamitische vrouw heeft op haar huis een kamer laten maken zodat de 
profeet Elisa, telkens wanneer hij langs komt, daar kan logeren. De Soenamitische 
en haar man zijn  kinderloos. Elisa bidt voor hen en voorspelt dat ze een zoon zullen 
krijgen. Het is een geschenk waarvan ze nog niet durfden dromen. Het Evangelie 
leert dat onze eerste en grootste liefde moet uitgaan naar Jezus. Dit is geen 
minachting van de menselijke verhoudingen, integendeel. Wie Jezus boven alles en  



allen liefheeft, zal pas echt kunnen houden van zijn vader, moeder, vrouw, man, 
kinderen… 

Op onze zondagse wandeltocht ontdekken we steeds nieuwe dingen tussen ons  
klooster en het dorp Qâra. Er zijn vele ruïnes van gebouwen of boerderijen, waarbij 
dikwijls grote stukken liggen die als landbouwgrond bewerkt worden. Wanneer een 
familie daar aan het werken is, wenken de mensen dikwijls  om even te komen 
groeten, wat we met plezier doen. Het zijn meestal mannen met kinderen. Er zijn her 
en der nog waterbronnen en resten van muren uit de tijd van de Romeinen. 

Ondertussen is de pluk van de abrikozen volop aan de gang. Er zijn  ongeveer een 
40-tal grote bomen en een 150-tal nieuwe aanplantingen. Er wordt  overvloedig 
confituur van gemaakt. Eveneens beginnen de moerbeibessen rijp te worden. Ze 
bevatten bijzonder veel sap. Inmiddels worden ook grotere werkzaamheden 
aangevat. In de nieuwbouw wordt het plafond afgewerkt met de planken die 
geschilderd en gevernist werden. Op het dak van het klooster van de zusters worden 
dankpannen gelegd. 

 

Op zoek naar een Europese identiteit die reeds eeuwen werd verworpen (I) 

Het westen is het noorden kwijt! We beleven de ondergang van het Avondland en 
kunnen alleen nog verwachten dat het morgen erger zal zijn dan vandaag. 

 

De ondergang van het Avondland 

Iedere beschaving kent een ontstaan, een opgang, een hoogtepunt en een 
neergang. De Europese landen kampen met een bevolkingsafname en vergrijzing, 
hoge werkeloosheid, onhoudbare staatsschuld, immigratie en toenemende 
criminaliteit. Sommige immigranten weten zich behoorlijk aan te passen. Massa’s 
moslims willen echter wel genieten van de westerse gastvrijheid en voordelen maar  
wensen zich totaal niet aan te passen. In grote steden zijn steeds meer wijken  
ontoegankelijk voor de oorspronkelijke bewoners, zelfs voor de politie. De 
rechtsspraak wordt door activisten van machtige belangengroepen beheerst. En de 
democratie is nagenoeg overal in verval. Bij de laatste federale verkiezingen in 
België (26 mei 2019) kreeg de NVA ruimschoots de meeste stemmen(16 %), maar 
toch bleef een nog grotere  groep burgers geheel afwezig: 17 % stemde niet of 
ongeldig.  Tenslotte neemt alom het moreel en cultureel verval toe: 
vogelvrijverklaring van het ongeboren leven, veronachtzaming van ouderen, afbraak 
van huwelijk en gezin, openlijk misprijzen voor waarheid, schoonheid, goedheid en 
rechtvaardigheid. 

 

De Romeinse Republiek als spiegel 

Hoe zal dit eindigen en waarin zal de uiteindelijke ontknoping bestaan? De jonge 

Belgische historicus David Engels geeft ons hierover bijzonder originele visies in een 

boek dat nu door de Blauwe Tijger werd uitgegeven: “Op weg naar het imperium”, 

2019 (*). Hij schetst vele en duidelijke paralellen met de ondergang van de Romeinse 



Republiek in de eerste eeuw vóór Christus, die eindigde in een imperium. Op 

verrassende wijze toont hij de gelijkenissen: het verval van de democratie en de 

apolitieke houding, de vergrijzing, individualisme en egoïsme, religieuze en culturele 

onverschilligheid, onveiligheid, bureaucratie en hang naar  globalisering… 

Het is niet onze bedoeling deze waardevolle studie hier samen te vatten. Overigens, 

in een ander boek (zie voetnoot) geeft hij  een erg praktisch en realistisch 

vademecum voor hen die willen  weten wat ze concreet kunnen doen in deze periode 

van ondergang van de westerse beschaving. Wij willen nadenken over de huidige 

onverschilligheid jegens  onze eigen waarden, nl. de onwil om de diepste wortels van 

zijn beschaving te bewaren en verder te ontwikkelen. “Conservatief” (van het Latijnse 

“conservare” = bewaren) wordt in onze tijd helaas overvloedig gebruikt als een 

vreselijk scheldwoord. 

 

Een diepe identiteitscrisis 

De crisis van de Europese Unie is veel meer dan een economische, politieke, 

financiële impasse. Het is een identiteitscrisis. De explosie van Europees 

enthousiasme bij de val van de Berlijnse muur was van erg korte duur. In 1990 

droomden velen  “…van een vreedzame vereniging van de  wereld onder de 

welwillende bescherming van een democratische en gematigd kapitalistische NAVO 

en tegen de achtergrond van een op de  Verenigde Naties georiënteerde 

wereldstaat, waarin de Europese instellingen als het ware vrijwillig opgegaan zouden 

zijn” (a.w. blz. 11). Na 46 jaar van een kunstmatige vrede van de Koude Oorlog zijn 

we beland in een nieuw, erg warm tijdperk van toenemende conflicten van strijdende 

gootmachten omwille van grote  politieke en economische belangen. Het is nu zelfs 

zo warm dat ieder ogenblik een nieuwe wereldbrand kan uitbreken met 

onvoorspelbare catastrofale gevolgen voor de hele mensheid.  Europa speelt hierbij 

de rol van “een openluchtmuseum van eigen verleden, gefinancierd door Chinese en 

Japanse toeristen” (ibidem). Op geopolitiek vlak wil of kan de huidige Europese Unie 

nog steeds niets anders zijn dan een gewillige hulp van de criminele oorlogen van 

een Angelsaksisch-zionistische wereldheerschappij zonder geweten, zoals we iedere 

dag  in het Midden-Oosten kunnen waarnemen. Al is deze unipolaire wereld aan het 

instorten, de EU blijft voorlopig de wet van de jungle, de wet van de sterkste steunen, 

tegen ieder internationaal recht, soevereiniteit van staten en territoriale integriteit in. 

En al heeft het corona virus voor sommigen onverwacht de familiebanden versterkt, 

bij de grote wereldleiders heeft het  geen enkel gevoel voor menselijkheid voor 

onderdrukte volken opgewekt. 

 

 

 



Een vage ideologie van een wereldbroederschap 

De grote politieke leiders spiegelen het volk een Europese identiteit voor vanuit de 

universele idealen van vrijheid, democratie, gelijkheid, universalisme, ultraliberalisme 

en globalisering. Het geeft de schijn van een schitterende  wereldomvattende 

broederschap maar dan als abstracte  fantasie. De leiders zorgden voor een eigen 

vlag, een eigen munt een eigen hymne en een paspoort die bovenaan eerst de 

“Europese Unie” vermeldt.  In feite is het een kunstmatig, opgedrongen identiteit die 

geen voeling heeft met het leven van het volk zelf. Dit is niets minder dan een 

culturele vervreemding en religieuze uitholling. “De verbeten wens tot “integratie” van 

alles wat vreemd is en niet integreerbaar, ja, eigenlijk ook niet wil worden 

geïntegreerd, is intussen zozeer tot een dogma geworden dat het zelfs het hele 

schoolcurriculum doordrenkt” (a.w. blz. 231). Allerlei vreemdsoortige levens- en 

denkwijzen hebben een opgezwollen multiculturalisme en een onontwarbaar 

syncretisme opgeleverd dat als “politiek correct” wordt opgelegd. In een streven naar 

een absolute, geforceerde culturele, historische en religieuze neutraliteit heeft de 

Europese Unie “…zich al volledig afgekeerd van de veel aanzienlijkere erfenis van 

het christendom, om maar niet de onwenselijke verdenking op zich te laden dat zij 

andere geloofsgemeenschappen uitsluit” (a.w. blz. 19). Op die wijze worden tevens 

de kostbaarste en meest fundamentele volkswaarden zoals geloof, familiezin, eer, 

plicht, trouw, vlijt, eerlijkheid opgeofferd aan vage kosmopolitische en 

universalistische ideologieën. En de media zorgen voor de vorming van genoeg 

“gewetenloze meelopers”  om deze “politiek correcte” ideologie te huldigen. 

Ideologieën zullen echter verdwijnen terwijl de werkelijkheid blijft. 

 

Culturele en religieuze vervreemding 

Het verleden, hoe waardevol het ook was en nog is, trekt niet meer aan.   De 

beeldenstormers  hebben nu de overhand.   Ze willen het verleden afbreken en 

vervangen door iets geheel nieuws, hoe onzinnig het ook moge zijn. Dat het 

bovendien een hele bevolking ongelukkig en depressief maakt, weegt niet op tegen 

de trots dat het  nieuw is.                

“Maar een volledige breuk met de traditionele idealen van het verleden en de poging 

op grond van een rationalistische tekentafelkosmopolitisme een nieuwe, politiek 

correcte pan-Europese identiteit te construeren, moet de burger van vandaag haast 

onvermijdelijk ontwortelen en iedere verstandige blik op de toekomst belemmeren” 

(a.w. 230). 

Deze ideologie vinden we ook helemaal terug  in het Vlaamse regeerakkoord (2019-
2024), dat opent met “naar een samenleving in topvorm”. Vlaanderen wil schitteren 
en dat is zijn goed recht. In het hoofdstuk over de samenleving zelf (blz. 137-142), 
wordt echter voortdurend verwezen naar   de “Verlichtingswaarden”, “de verlichte 
normen en waarden”. Er wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een afschermen van 
eigen identiteit, wat herhaaldelijk “eigen etnisch-culturele groep” wordt genoemd. De 



moderne trend van Soros’ open society-mentaliteit is helemaal aanwezig in deze 
vage en verschrikkelijke zin: “Gelijkheid en individuele vrijheid op het vlak van 
gender, seksuele geaardheid en levensbeschouwing zijn niet onderhandelbaar”. Het 
is een vloek tegen onze  Vlaamse aard. 

De huidige heftige discussies over een “Vlaamse canon” verlopen in dezelfde sfeer: 
moet er een lijst komen van Vlaamse waarden en welke zijn die dan? In een van de 
overwegingen werd het zo verwoord: “Maar de hoofdtoon zal toch zijn dat we een 
volk van hele en halve genieën zijn, vooroplopend op het pad van de verlichting”. De 
behoefte om “de verlichting” als onze heiligste waarde te erkennen blijft erg groot, 
alsof we de “rijkdom” van de barbaarse Franse Revolutie niet willen loslaten. 

 

Een historische identiteit die het diepe volksgevoel respecteert 

Alleen het respect voor de historisch gegroeide, collectieve identiteit kan continuïteit 
en vertrouwen verzekeren. Het Russische volk  heeft op 1 juli 2020 door een 
referendum massaal ingestemd met 206 amendementen op de constitutie van 1993 
die stamt uit de tijd van Boris Yeltsin. Yeltsin heeft het land uitverkocht aan het 
westen en Poetin heeft Rusland uit het moeras getrokken en de Russische burgers 
hun waardigheid terug gegeven. Het referendum was eigenlijk maar een overbodige 
volksraadpleging. De Douma  (parlement) had de veranderingen al goedgekeurd. 
Veel gaat over de versterking van de Russische identiteit: de etnische Russen 
moeten erkend worden als de stichters van het land, geen Russisch grondgebied 
mag weggeven worden, de omgangstaal is die van de authentieke bevolking … Veel 
moediger is de erkenning dat het geloof in God en de erkenning van het huwelijk als 
een levensverbond tussen man en vrouw de pijlers zijn van de samenleving. Ziedaar 
het verschil tussen een opgedrongen, geconstrueerde identiteit en het werkelijke 
aanvoelen van een volk. Onze media kunnen in hun blindheid  dit referendum alleen 
maar afkeuren als een manipulatie van een leider  die nog langer aan de macht wil 
blijven. In feite is het een les voor de Europese beschaving om eveneens haar eigen, 
authentieke identiteit te erkennen en te beleven. (wordt vervolgd). 

 

(*) vertaling van: “Le Déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la 
République Romaine. Analogies historiques. Editions du Toucan, 2013. Eerder  
verschenen : David ENGELS (ed.), Renovatio Europae. For a  Hesperialist 
Renewal of Europe, Blue Tiger Media, 2019; David ENGELS, Que faire ? Vivre 
avec le déclin de l’Europe, Blue Tiger Media, 2019. Schrijver doceerde van 2008 
tot 2018 Romeinse geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel en is nu 
verbonden aan het instituut Zachodni te Poznan in Polen, waar hij zich toelegt op 
de crisis van de Europese identiteit. 

 

En dit nog 

 Ons vorig bericht weer mooi geïllustreerd met 6 video’s: 1. Irena Sendler, 2. 
Sauver Notre Dame 3. Bedevaarten M in Frankrijk, 4 en 5 John Fischer en 
Thomas More,  indrukwekkende toespraak van dr. B 
Jaafari:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-172/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Feen-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-172%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRvr94Di1pN2Y-qFNBkyHzpbsxqA


 Sonja van den Ende (freesuriayh) heeft de inleiding op ons vorig bericht in het 
Engels vertaald: 
https://mail.google.com/mail/u/0/h/mfj1ujpe922i/?&th=172ffa1a5f4e72dd&v=c. 
En nu merken we dat deze inleiding ook in het Italiaans werd vertaald en 
verspreid: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
siria_lettera_di_padre_daniel_sulle_sanzioni_e_caesar_act_il_comportamento
_delloccidente_e_dei_suoi_politici_non__solo_schizofrenico__criminale/82_3
5882/ 

 

 Een goed overzicht van de steeds erger wordende situatie voor het Syrische 
en vooral Libanese volk.  Terwijl de handen van de VS politici druipen van het 
onschuldig bloed klagen ze de slechte toestand aan. Hun huichelarij en lafheid 
zijn tot een nooit eerder geziene diepte gezakt. 12  video’s: 
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-87/ 
 

 Libië en Syrië sluiten een verbond: 
 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/04/en-libye-le-marechal-haftar-
scelle-une-alliance-avec-le-regime-de-damas_6031836_3212.html. De 
onontwarbare gordiaanse knoop van Libië:   http://www.golfbrekers.be/wie-
zou-zich-voor-libie-interesseren/ 

 

 VS en Turkije willen eigen Koerdistan oprichten in Syrië en Irak (en dat kan 
allemaal zomaar): https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504810/USA-
und-Tuerkei-gruenden-einheitliches-Kurdistan-im-Irak-und-Syrien?src=rec-
newsboxes 
 

 Toewijding van Frankrijk aan het H. Hart van Jezus in de basiliek Sacré-Coeur 
(Montmartre, Parijs):  https://youtu.be/1pN91vmOrKc 
 

 Dr. Vernon Coleman legt uit hoe regeringen met behulp van de corona  vele 
ouderen willen doden: https://www.youtube.com/watch?v=gFeFkmDnU8Y 
 

 Presentatie v an het boek van  hoogleraar filosofie René ten Bos: Corona 
vaagt ons verstand weg: https://www.youtube.com/watch?v=nxWvmtPh2dE 
 

 Boeiend antwoord op de vraag: waarom een Kerk? 
https://watch.formed.org/videos/the-search-episode-7-why-a-church  
 

 Het Nederlandse volk komt flink in opstand: 
https://mail.google.com/mail/u/0/h/top170ebjdoe/?&th=1730ae7d50cb6c65&v=
c 
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Hét gezelschapsspel: Rummikub  Een donkere gang wordt geschilderd 

   
   
   

 

 

 
   

Ruïnen van boerderijen en bewerkte landerijen tussen ons klooster en Qâra 
   
   
   

 
   

Een heel duur keukenkruid 
   
   
   



 

 

 
   

Abrikozenboom  Abrikozenconfituur 

   
   
   

 

 

 
   

Het maken van abrikozenconfituur 
   
   
   

 

  

   
Studeren Isolatie van de nieuwbouw ’s Avonds gitaarles 

   



 

 

 

   
Moerbeibessen drogen  Dakpannen worden gelegd 

   
 
 

 

P. Daniel 


