
Goede Vrienden, 

 

De strijd tegen het terrorisme in Syrië is voorbij en werd gewonnen door het Syrische 

leger en zijn bondgenoten. Deze strijd  wordt nu door westerse mogendheden nog 

wel als voorwendsel gebruikt om een wereldoorlog te ontketenen. De tot heden 

onbetwiste Angelsaksische wereldoverheersing van VS-Israël-UK-NAVO en Co loopt 

ten einde maar tracht zich krampachtig en met groot militair geweld te herstellen. 

Het Amerikaans Imperium staat op instorten. De “Russiagate” of zogenaamde 

Russische pogingen om Amerika te ontwrichten, dienen slechts om de diepe 

politieke, economische en sociale crisis toe te dekken. Ondertussen worden tegen 

verschillende (bij voorkeur olierijke) landen tegelijk “burgeroorlogen” gevoerd om “de 

democratie” te herstellen. Ieder land en iedere handeling die deze westerse 

wereldoverheersing niet aanvaardt, wordt onwettig genoemd en als zodanig 

bestreden tegen alle internationaal recht in. Amerika kent geen gelijkwaardige 

staten, alleen maar vazallen. Rusland, China en opkomende grootmachten willen 

daarentegen geen confrontatie maar samenwerking tussen landen die elkaars 

soevereiniteit erkennen. Steeds meer landen zullen zich hierbij aansluiten. Zij zullen 

steeds meer gezag krijgen en de westerse grootmachten uiteindelijk dwingen tot 

respect voor het internationaal recht. Drie decennia geleden beleefden we de 

instorting van de Sovjet Unie. Rusland is herrezen en heeft zijn onverwoestbare 

christelijke wortels erkend en de eigenheid van zijn volk en land. Gisteren sprak 

Poetin in zijn rede tot de regering (Douma en Senaat) over de belangrijke steun aan 

de gezinnen. Omdat onze pers verblind is door de mogelijkheid van het herstel van 

een westerse wereldoverheersing, werd deze  cruciale steun  niet eens het 

vermelden waard geacht. Moge de instorting van het Amerikaans Imperium met zo 

weinig mogelijk lijden gepaard gaan, ook voor andere volken. En moge dit alles 

helpen om God als centrum te erkennen en Jezus Christus als Koning van alle 

volken. Dat is onze hoop, onze verwachting en ons gebed. 

P. Daniel 
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Flitsen 

Vorige zondag kon onze byzantijnse pastoor van Qara  niet komen zodat we ’s 

avonds plechtig de Latijnse ritus van de tweede zondag van de vasten vierden. We 

maakten er een gezamenlijke gemeenschapsdag van en ’s avonds keken we allen 

naar een stichtende film, nl. over de ramp in Copiapo, in de koper- en goudmijn van 

San Jose in de woestijn van Chili, waar op 5 augustus 2010 een instorting 33 

mijnwerkers samen dreef totdat ze na meer dan twee maanden (op 13 oktober) 

allen, een voor een werden gered. Een getuigenis van solidariteit. Hierna eindigden 

we de dag met de uitgebreide completen van de vasten.  



Deze week komen geen vrijwilligers van S.O.S. chrétiens de l’Orient omdat ze allen 

gaan helpen bij de restauratie van het Krak des Chévaliers. Wel komen een zevental 

vrouwen voor  breiwerk. Er is namelijk extra werk omdat onze Zwitserse vrienden 

een bestelling gevraagd hebben. Op dit ogenblik zijn er in Qâra, Yabroed en 

Ma’aloula samen ‘n 200 vrouwen die hiermee hun kost verdienen. Het zijn vooral 

weduwen die, nadat hun man in de oorlog als soldaat is omgekomen, met hun gezin 

een onderkomen zochten bij hun (schoon)ouders. Verder zijn er vier chauffeurs met 

hun ambulances (uit Catalunya!) die van Aleppo over Homs, bij ons twee dagen 

komen rusten om dan naar Zahlé (Libanon) en terug naar Aleppo te rijden. We 

zorgen er voor dat ze goed kunnen slapen en eten. Ze zijn ook zeer dankbaar voor 

hun telkens geheel onverwachte opvang. Er is veel medische zorg nodig. Daarom 

konden we naast vele ambulances niet minder dan 11 “hospitainers” inzetten, nl. 

rijdende hospitalen, waarvan onze Franse vriend chirurg zei dat er geen enkele 

operatie is die hierin niet kan uitgevoerd worden. Dank… 

Het terrein met zijn vele honderden vruchtbomen wordt nu systematisch van water 

voorzien. Als er elektriciteit is stroomt het water van heel diep in een kanaaltje. Het 

water is tussen lauw en heet, dus echt warm.  Telkens worden nieuwe greppels 

gegraven totdat heel het terrein van voldoende water voorzien is. En zo trachten we 

deze vasten ook als gemeenschap en persoonlijk de nodige voorbereidingen te 

treffen om als mens en als christen geestelijke vruchten te kunnen voortbrengen. 

 

Het kind van waarheid en de huurmoordenaar van leugen 

De westerse media doen hun uiterste best om de huidige  dramatische toestand 

voor de bevolking van Oost Ghouta, nabij Damascus  te beschrijven. Het is zo erg 

dat zaterdag door de VN Veiligheidsraad unaniem een staakt het vuren afgesproken 

werd om humanitaire hulp te bieden, maar dit werd al meteen aan flarden 

geschoten. Zelfs de paus schijnt geweend te hebben over de ellende daar. Volgens 

het Syrisch observatorium voor de mensenrechten en de ngo de Witte Helmen blijft 

het Syrische leger met behulp van de Russen de bevolking bombarderen. Ook 

ziekenhuizen en scholen worden hierbij niet gespaard.  Het Syrische leger zou 

hierbij ook chemische wapens gebruiken en onze vrt specialist spreekt van 

“bomvaten”, door het leger op de bevolking gedropt. Volgens onze vrt expert houdt 

het leger van Assad de buitenwijken van Damascus, “het machtscentrum van het 

regime van Assad” nu in een “wurggreep”. Omdat er in Oost Ghouta groepen strijden 

die verbonden zijn met al Qaida zou het Syrische leger hierin “een excuus” zoeken 

om de eigen bevolking te blijven bombarderen. Een pientere journalist van onze vrt 

bezorgt  zelfs een foto van een oude bus van De Lijn die nu in Oost Ghouta te zien 

is. Deze bus is bedoeld om de bevolking te evacueren. Ze is evenwel nog niet 

kunnen uitrijden, je raadt al waarom, “omdat het regime van president Assad Oost 

Ghouta blijft bombarderen”. En hiermee weet onze snuggere pennenlikker  precies 

te schrijven wat de wereldheersers nu met geweld in de publieke opinie willen 

hameren: het is allemaal de schuld van die verschrikkelijke president. Onze media 

tonen het beeld van een baby die geboren wordt in Oost Ghouta (versta: onder de 

veilige geborgenheid van gematigde rebellen en het moordzuchtige Syrische leger). 



Een lezer stuurde me deze week zijn mening: “Bedankt Pater! De stank van de 

Westerse hypocrisie is niet meer om te harden”. In ons boek (Poetin en Assad 

hebben ons leven gered. Syrisch oorlogsdagboek. Deel I: 2010-2013, De Blauwe 

Tijger, 2017) hebben we over de achtergronden van deze oorlog al een duidelijk 

getuigenis gegeven.  

In vorig bericht hebben we al een en ander recht gezet. We geven nu enkele 

aanvullingen. Nog steeds logeren enkele families uit Damascus bij ons, uit vrees 

voor de heftige beschietingen van de terroristen. Ze vertellen hoe ze rustig  buiten 

zaten met vrienden toen een projectiel van de  terroristen drie van hen doodde. Voor 

de oorlog leefden er 400.000 mensen in Oost Ghouta, nu mogelijk nog iets meer dan 

de helft. Het Syrisch ministerie van verzoening (mussalahah) heeft vorige jaren meer 

dan duizend akkoorden kunnen sluiten met strijdende groepen en tienduizenden 

strijders amnestie kunnen verlenen omdat ze de wapens wilden neerleggen. Velen 

van hen werden opgenomen in het Syrische leger. De  terroristen van Oost Ghouta 

hebben nooit een akkoord aanvaard. Ze zijn van Al-Qaida met vooral het 

zogenaamde leger van de islam, Jaych al-Islam, (naast Ahrar al-Cham en Aylag al-

Rahmane), actief gesteund door UK en Frankrijk (onder de mom van “Médecins 

sans frontières”). Deze terroristen worden geleid door de familie Allouche. Zahran 

Allouche was de leider tot zijn dood eind 2015. Hij wilde de sharia invoeren en alle 

“ongelovigen” vermoorden. Zijn neef Mohamed Allouche nam begin 2016 de leiding 

over. Omdat homoseksuelen als zodanig in Syrië niet veroordeeld worden, begon hij 

hen vanuit een hoogte te pletter te gooien. Wanneer zijn terroristen door het 

Syrische leger beschoten werden, nam hij burgers gevangen en plaatste die in 

kooien op de daken. Hij wist UNO konvooien te gebruiken om wapens binnen te 

smokkelen en als er humanitaire hulp en levensmiddelen vanwege de UNO geleverd 

werden sloeg hij alles aan voor hem en eventueel voor burgers die hen steunden of 

liet hij eten aan woekerprijzen verkopen. Inmiddels werden ziekenhuizen en scholen 

omgevormd tot kazernes voor zijn beulen en hun Engelse en Franse  officieren. 

Volgens een goed ingelichte bron (wat we zelf niet kunnen noch willen napluizen, 

maar wat wel overeenstemt met de werkelijkheid zoals we die al jaren beleven), zou 

het de bedoeling van de wereldheersers (geweest) zijn om vanuit Oost Ghouta 

Damascus te veroveren. Israël blijft aan de ene kant bombarderen en de 

internationale coalitie met de VS aan de andere kant. En terwijl duizenden terroristen 

naar Damascus zouden oprukken zou er in Oost Ghouta een blijvende Amerikaanse 

militaire basis geïnstalleerd worden. Wat er van zij, er zijn hevige gevechten tegen 

Damascus uitgebroken. Deze week zei de Amerikaanse staatssecretaris Rex 

Tillerson  dat Amerikaanse troepen in Syrië zullen blijven om o.m. een 

regeringswissel te bewerken, m.a.w. de regering ten val te brengen. En daarvoor 

wordt die man nog betaald in plaats van als crimineel te worden opgesloten. (Trump 

heeft gezegd dat de soldaten alleen blijven om de resten van IS op te ruimen. En zo 

weten we weer dat anderen over de president heen over oorlog beslissen). De 

bevolking van Oost Ghouta wordt door de terroristen gegijzeld en als menselijk 

schild gebruikt. Het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten doet al het 

mogelijke om humanitaire hulp te verlenen, mensen zoveel mogelijk te evacueren, 

terroristen te  bestrijden en zo weinig mogelijk burgers en infrastructuur te raken. De  

terroristen doen alles om te beletten dat er humanitaire hulp aan de burgers wordt 



uitgedeeld en dat  burgers worden geëvacueerd. De veilige zones die voorzien 

werden om kinderen, vrouwen, zieken en ouderen te evacueren, werden door de 

terroristen meteen beschoten. Toch blijven onze  journalisten ongestoord het nieuws 

van de vrienden van de terroristen (Witte Helmen, Syrisch Observatorium voor 

mensenrechten) overnemen en hun deuntje zingen: het is allemaal de schuld van 

Assad! Jullie, die nu aan de kant van de gruwelijkste moordenaars staan, wacht nog 

even totdat Oost Ghouta echt bevrijd is, dan zal je mensen zien dansen, juichen en 

zingen terwijl ze optochten houden met foto’s van Assad, Poetin, Nasrallah … en 

van hun vele geliefden, die de terroristen, dank zij uw joviale steun ongestraft 

konden martelen, verminken en vermoorden. Als dik betaalde en goed getrainde 

huurmoordenaar heb je met één vuistslag het kind vermoord. 

 

Een wereldoorlog en de instorting van een imperium 

In Syrië is de strijd tegen de terroristen al lang voorbij. Deze werd gewonnen door 

het nationale leger en zijn bondgenoten. Er woedt nu een wereldoorlog die de 

overgang inluidt van een unipolaire naar een multipolaire wereld. Hierbij is de 

Angelsaksische wereldoverheersing de grootste bedreiging. De VS-Israël-UK en Co 

hebben hun wereldhegemonie al verloren, maar met hun militaire overmacht 

trachten ze gewetenloos en vernietigend hun heerschappij nog zoveel mogelijk op te 

leggen aan allen die zich hiertegen verzetten. Ze kennen geen menselijkheid noch 

internationaal recht, maar alleen militair geweld. Als hun wereldheerschappij  

bedreigd wordt, vinden ze hierin een reden om hun “nationale veiligheid” bedreigd te 

zien en geven ze  zich het recht om een “volksopstand” uit te lokken, landen te 

ontwrichten, terroristen te sturen, wurgende sancties op te leggen, een 

regeringswissel af te dwingen, naar hartenlust te bombarderen, een land uit te 

moorden en te verwoesten en hun “democratie” op te leggen. De “pax americana” is 

al lang in permanente oorlog veranderd.  

Gelukkig, aan alle aardse wereldrijken komt een einde. Drie decennia geleden zagen 

we hoe de Sovjet Unie instortte, nu is de instorting van het Amerikaans imperium 

nabij. We kunnen echter niet voorzien hoeveel lijden dit nog meebrengt, o.m. voor 

het Syrische volk. President Abraham Lincoln (1809-1865) ijverde voor een gezonde 

democratie in dienst van het algemeen belang, “een bestuur van het volk, door het 

volk en voor het volk”. President Dwight D. Eisenhouwer (1890-1969) waarschuwde 

in zijn afscheidsrede van 17 januari 1961 voor de reële dreiging die uitgaat van het 

militair industrieel complex. Sindsdien ging het steeds meer bergaf. Een club van 

super rijken nam de feitelijke leiding van het land over. Gewone Amerikanen willen 

vrede maar zij zorgen voor meer militarisme en permanente oorlog vanuit meer dan 

1000 militaire bases in honderd landen. De gewone mensen willen vermindering van 

de  armoede maar zij zorgen voor belastingvermindering voor de rijke, en grote 

bedrijven en het in stand houden van de corruptie. Het volk wil veiligheid in het 

gewone dagelijkse leven en zij zorgen dat de wapenverkoop nog meer floreert. 

“Sinds de jaren ’80 is er in de VS een permanente vicieuze cirkel ontstaan van 

politieke corruptie, die steeds sterker werd met negatieve sociale gevolgen. 

Deze cyclus van corruptie bracht mee dat de financiële machten meer greep 



kregen op de grote Amerikaanse instellingen, het Amerikaans congres, het 

Hooggerechtshof. Een dergelijke cyclus van politieke corruptie is geneigd 

zichzelf te versterken en te pas en te onpas meer algemeen ingeburgerd te 

geraken. Het is ook zeer moeilijk om deze te breken of van richting te 

veranderen” (Rodrigue Tremblay,  prof. em. economie Montréal en oud 

minister, https://www.mondialisation.ca/a-toutes-fins-utiles-le-systeme-de-

gouvernement-americain-est-en-panne-comment-et-pourquoi/5623537). 

 

God of onze zelfvernietiging 

De mensheid verkeert in een crisis zoals nooit voorheen. En het gaat om oneindig 

meer dan enkele economische, financiële of materiele problemen. Paus Benedictus 

XVI spreekt van “een dictatuur van het relativisme” waarbij de grenzen worden 

uitgewist tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.  Hierdoor verliezen 

velen de fundamenten van hun leven en geraken in de grootste verwarring omtrent 

de zin van hun bestaan. Zelf schreven we vroeger al over de vier oorlogen die 

wereldwijd woeden. Er is een strijd tegen God en tegen de religieuze aanwezigheid 

in de maatschappij en het openbare leven. Vervolgens is er een hardnekkige strijd 

tegen de soevereiniteit van landen, waardoor de eigen schoonheid en rijkdom van 

volken wordt vernietigd (waarvan Syrië het zoveelste slachtoffer is). De meest 

dramatische strijd wordt evenwel gevoerd tegen de grootheid van het gezin, als 

basiscel van de maatschappij en Kerk (‘de huiskerk’). Hierdoor worden de  vreugde 

en de  rijkdom van het huwelijk  en het gezin als man, vrouw en kinderen aangetast. 

Tenslotte is er een oorlog tegen de identiteit van de mens zelf. Duistere machten 

willen de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van jongen en meisje, man en 

vrouw, uitwissen en herleiden tot de grijze, dode, steriele neutraliteit van een ding.  

Hierbij willen we ons nu laten inspireren door de persoon en de boodschap van 

kardinaal Robert Sarah (° 1945), voorzitter van de congregatie van de liturgie en de 

sacramenten. Hij komt uit een onbeduidend dorpje in  Guinea en leefde 26 jaar 

onder dictatuur en vervolging. Samen met Nicolas Diat schreef deze kardinaal  een 

boek met de titel: God of niets (2015) en De kracht van de  stilte. Tegen de dictatuur 

van het lawaai (2017). In Brussel gaf hij een voordracht op 7 februari 2018 (Notre 

Dame de Stockel). Een van de aanwezigen schreef me dat er meer dan 2000 

aanwezigen waren en dat zijn boodschap met groot enthousiasme werd onthaald. 

Zo kreeg ik ook de Nederlandse vertaling toegestuurd. Ziehier zijn toespraak in het 

Frans en zijn interview met Tertio 

(https://www.youtube.com/watch?v=lyWZUMS8WFE; http://www.cathobel.be/wp-

content/uploads/2018/02/Entretien-de-S.-Em.-le-cardinal-Robert-Sarah-avec-

Tertio.pdf).  

Kardinaal Sarah is niet de man van “ieder zijn waarheid”,  “alle godsdiensten gelijk” 

of “werken aan een horizontale medemenselijkheid”. Voor hem leven we op de 

eerste plaats in een “Godscrisis”. We hebben de hemel boven ons dicht getrokken 

en zitten nu in het donker hulpeloos rond te tasten. We hebben geen centrum meer. 

Hij spreekt ook niet over een flauwe “God is dood cultuur”, maar hij weet beter wat 
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Fr. Nietzsche echt schreef: “Wij hebben God vermoord!” En omdat we God vermoord 

hebben, zijn we nu de mens en de samenleving aan het vermoorden. God wordt 

vermoord in het openbare leven, in de economie, in de wetenschap, in de techniek, 

in de communicatie. Bovendien worden officieel ziekelijke grillen tot rechten 

verheven. En deze rechten hebben een weerslag op de plichten. Het recht op 

abortus is de plicht om een onschuldige te doden; het recht om te sterven is de plicht 

om een ander te doden. Hij is niet bang om het gedrag van bekende politici zoals 

een Hillary Clinton (en zij niet alleen!) of de houding van de hoogste internationale 

instellingen, zoals de EU en de UNO als misdadig aan te klagen: “Meer dan de helft 

van de Afrikaanse landen is verplicht een ministerie voor genderideologie op te 

richten om hulp te krijgen van het westen”. 

Hij protesteert ook tegen het verraad van katholieke prelaten, clerici en leken die de 

natuurwet verloochenen. Hartverwarmend is zijn oproep: “De Kerk moet terugkeren 

naar Humanae vitae van Paulus VI en naar de onderrichtingen van Johannes Paulus 

II en Benedictus XVI over de vitale vragen voor de mensheid”. Inderdaad, de 

encycliek Humanae vitae (25 augustus 1968, 50 jaar geleden!) blijft een profetische 

oproep  voor alle nakomende eeuwen. Met de steun van eminente deskundigen uit 

de medische wereld, konden we hierover een grondige studie uitgeven: Hoe een 

paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, de Blauwe 

Tijger, 2017. Hierin tonen we aan dat hormonale contraceptie niet alleen een 

catastrofe is voor de geestelijke én lichamelijke gezondheid, maar ook hopeloos 

verouderd. Dr. Brian J. Burke van het  Guam hospitaal (VS) promoot samen met zijn 

vrouw Johanna al jaren de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en zegt nu dat ze – 

goed toegepast – voor 99 % efficiënt zijn. Hij noemt dat de echte “justice productive” 

methode. Als groot probleem ziet hij echter de schrijnende onwetendheid van artsen. 

Het is precies wat wij van onze medische deskundigen vernamen tijdens het werk 

aan ons boek. Wij van onze kant worstelden met het groot probleem van de 

schrijnende onwetendheid van de kerkelijke hiërarchie, clerici en gelovigen. Dit jaar 

biedt een bijzondere gelegenheid om daar iets aan te doen: in 2018, het gouden 

jubileum van “Humanae vitae”, wordt Paulus VI heilig verklaard.  

Kardinaal Sarah waarschuwt voor “de roofdieren van deze wereld zonder God” en 

vraagt: “Laat u niet onderdompelen in de wereld van vandaag” en “Wees niet bang 

om christen te zijn”. 

We willen deze bezinning beëindigen zoals iedere byzantijnse gebedsdienst tijdens 

de vasten eindigt, nl. met de gebed van de heilige Ephrem de Syriër (+ 373). In drie 

delen wordt dit gebed gebeden en telkens knielt ieder en buigt met het hoofd tot op 

de grond (wat men een grote “metanie” noemt): 

“Heer en Meester van mijn leven, geef me geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid, 

ambitie en praatzucht. 

Maar wil aan uw dienaar een geest geven van wijsheid, nederigheid, geduld en 

liefde. 

Ja, mijn  Heer en Koning, laat mij mijn fouten zien en niet oordelen over mijn 

broeder, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen” 



En dit nog 

 Ons vorig bericht met 9 video’s en enkele foto’s: Rusland roept VN 

Veiligheidsraad samen (nadat zijn poging tot verzoening  door 

terroristen werd afgeslagen!); versterking van het Syrische leger; 

aanslagen van terroristen 6 video’s en twee foto’s; rally tegen 

aanwezigheid van de  VS in Syrië:  http://www.golfbrekers.be/een-

verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-64/ 

  Vier video’s en enkele foto’s: toespraak van B. Ja’afari  voor VN 

Veiligheidsraad, aanvallen van terroristen, smeekbede van gewonden 

vanuit ziekenhuis: http://www.golfbrekers.be/waarover-de-charmante-

nikki-haley-niet-spreekt/ 

 Dr. Marcus Papadopoulos vertelt onomwonden het lijden van de 

bevolking in Oost Ghouta vanwege al-Qaida (en niet vanwege het 

Syrische of Russische leger!) en de valsheid van de Witte Helmen: 

http://www.informationclearinghouse.info/48878.htm  

 Aanbevolen: Lezing door Joan Lindhout: werken aan een pornovrije 

generatie,  vrijdag 2 maart 20128, Xaverianenstr. 1a, 8200 Sint-

Michiels (10 €, 15 € aan de deur, 5 € voor werklozen en studenten). 

info@bezorgde  ouders, www.bezorgdeouders.be; 0490/223981. 

P. Daniel 
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