
Goede Vrienden, 

We verblijven inmiddels weer veilig in de abdij van Postel tot half mei. Samen met 

ons land dragen we ook Syrië in ons hart. Syrië is enerzijds een ware humanitaire 

catastrofe geworden. Van een heerlijk land in welvaart met een harmonieuze 

samenleving en een model van lekenstaat voor het hele Midden Oosten (én voor bv. 

Frankrijk!) is het volk nu in diepe ellende gestort door wereldheersers die hier de 

olie, de gas, de macht onder elkaar willen verdelen, onder het voorwendsel dat ze 

het volk van een dictatuur willen bevrijden. Ja, ook Irak werd in 2003 verwoest onder 

de mooie leuze van “Voor de vrijheid van Irak”! 

Syrië bevat anderzijds een boodschap voor gans de wereld. Voor het eerst in de 

moderne geschiedenis is een klein, soeverein land in staat stand te houden 

tegenover een vernietigende militaire overmacht van een corrupte “internationale 

gemeenschap”. Het dankt zijn heldhaftige weerstand aan de eenheid van volk met 

leger, regering en president, alsook aan de daadwerkelijke steun van trouwe 

bondgenoten: Rusland, Hezbollah, China. De eenzijdige, absolute Angelsaksische-

zionistische wereldoverheersing is (bijna) voorbij. 

Dit weekend wordt hier een fototentoonstelling gehouden, waarbij ik aanwezig zal 

zijn (zie affiche). Er worden allerlei spulletjes aangeboden door Syriërs of onze 

gemeenschap Mar Yakub zelf gemaakt voor het levensonderhoud van vele gezinnen 

in nood (van religieuze voorwerpen tot geneeskrachtige zalf en kledingstukken). 

Tevens zullen Jens de Rycke en ik ons boek voorstellen. En… we zullen graag een 

babbeltje slaan. Aan de  grote mogendheden met hun vernietigend oorlogstuig 

hebben we steeds gezegd: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan 

asjeblieft niet hier. Aan alle vrienden zeggen we nu: als jullie niets anders te doen 

hebben, doe het dan asjeblieft dit weekend eens hier. Van harte welkom. 

P. Daniel 
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Vrijdag 27 april 

Homs 

Onze bisschop, Mgr. Jean-Abdo Arbach nodigde me uit in zijn zopas hersteld 

aartsbisschoppelijk verblijf in Homs. De pastoor van Qâra is een van de  rechters bij 

de kerkelijke  rechtbank, die daar zetelt en zo kon ik deze week met hem mee naar 

Homs. Homs, het “hart van de Orontesvallei”, de stad van de olieraffinaderij en het 

opdelven van fosfaat, met het beroemde Syrisch orthodoxe kerkje van O.L.Vrouw 

van de ceintuur. Het is de derde stad met de grootste bevolkingsdichtheid van Syrië 

en een druk handelskruispunt. Als toeristische trekpleister begrijp je echter meteen 

dat deze stad ver achter blijft tegenover Damascus en Aleppo. Er is een mooi park 

en  een verwoeste citadel, een universiteit en voor de rest veel drukte. Een deeltje 

van de stad ligt nog in puin maar alles herleeft. In eenzelfde straat kun je een totaal 

ingestort huis zien en daarnaast een druk bezochte winkel. Ja, Homs moest de 

uitvalsbasis voor de terroristen worden en natuurlijk de centrale doorgang van de 

Amerikaanse pijplijn van Saoedi-Arabië naar de Middellandse zee. Hiervoor heeft 



Amerika vorige eeuw al twee mislukte staatsgrepen gepleegd. En ook deze keer is 

de begrafenis van Syrië uitgesteld. Homs zelf is nu van terroristen bevrijd. En de 

bisschop mag werkelijk fier zijn op het herstel van zijn kerk (bijna voltooid) en zijn 

klein aartsbisschoppelijk verblijf. Hij toonde me zijn mooiste ontvangstzaaltje en 

wilde dat ik in de zetel zou gaan zitten terwijl hij er een foto van nam. 

Dezelfde avond moest ik echter vertrekken om langs Damascus naar Beiroet te 

rijden, twee grensposten (in feite 6!) te passeren en ’s morgens het vliegtuig te 

nemen naar Zaventem. Dank zij de wetenschap, de techniek en de Heilige Geest 

verliep alles naar wens. Na twee dagen wat suffen, ging het gewone leven weer 

verder. Nu hopen we tot midden mei in de abdij te verblijven. 

En dit nog: 

 

 Ons vorig bericht behoorlijk geïllustreerd; 5 video’s van protesten tegen de 

bombardementen; 3 video’s van zr. Guadalupe van Aleppo;   father Jack, 

Damascus; Armeense katholieken in Aleppo; viering Onafhankelijkheidsdag 2 

X;  Aleppo één dag later; Syriërs dansen in de  straten; Aleppo: 

http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-71/#more- 

 Met drie video’s en een foto over de illegale olie-exploitatie: 

http://www.golfbrekers.be/in-syrie-gaat-het-toch-over-de-heilige-

democratiebeleving-nietwaar/  

 Duitse video over de zogenaamde gifgasaanval in Douma: 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/videos/zitat-sgs-gack-syrien-

100.html 

 8 video’s over: http://www.golfbrekers.be/syrische-vrouwen-niet-blond-niet-

dom/ 

 http://www.golfbrekers.be/maak-kennis-met-de-leefwereld-van-pater-daniel/ 

 8 video’s en een landkaart: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-3/  
 Deze mededeling en video kreeg ik toegestuurd: ‘Begin eens met te 

erkennen dat de Russen een doorslaggevende rol speelden in de 

overwinning van de Tweede Wereldoorlog,' zegt Ruslandkenner 

Alexander Münninghoff over het begrip voor Rusland. We 

hebben…duidelijk terug heel veel gezond verstand en kennis der 

geschiedenis nodig, verwende akelige Flower power adepten: 

https://twitter.com/Buitenhoftv/status/988008193073627136  

 Zie hier nog  meer nuchtere, waarheidsgetrouwe informatie. Verpletterende  

getuigenissen over de valse opgezette  zogenaamde chemische aanval in 

Douma: over de  Rothschild maffia die in Syrië als een van de  weinige landen 

het bankwezen (nog) niet controleert: http://www.golfbrekers.be/syrisch-

oorlogsfront-3/; http://www.golfbrekers.be/het-andere-klokje-luidt-steeds-

luider/; http://www.golfbrekers.be/rothschild-wil-een-invasie-van-syrie/   

 De zoveelste ontmaskering van de “Witte Helmen” als terroristen: 

https://www.unz.com/pgiraldi/the-fraud-of-the-white-helmets/  

 Markus Söder, minister-president van de Duitse deelstaat Beieren heeft 

beslist dat er vanaf 1 juni in de inkom van alle overheidsgebouwen een 
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kruisbeeld zal hangen, als teken van de waarden waarop de samenleving 

gebouwd is! Verdient  navolging. 

 We hopen o.m. te spreken op 5 mei om 13.00 u, Geopolitiek Instituut,  

pedagogisch instituut, Andreas Vesaliusstraat 2, LEUVEN en op 12 mei om 

15.00 u, Wijkcentrum, Xaverianenstraat 1a, SINT MICHIELS, BRUGGE. 

 

 

 

P. Daniel 
 

 

 

 

 


