
Beste vrienden, 

 

Voor het jubileumweekend van 12-13 oktober van “Echte Liefde Wacht” (O.L.Vrouw 

Waver) schreef ik een manifest : Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. 

Over de heiligheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke 

dood. (De Blauwe Tijger, 2019, 12 €). 

Door een misverstand werden de boekjes pas de volgende dag geleverd. Al kon ik 

niet de boekjes aanbieden, ik kon wel de inhoud in de conferenties geven. 

Voor de volgende donderdag 24 oktober om 19.30 u in restaurant Pattaya, 

Hoorwege 49, Sleidingen-Evergem is een voordracht georganiseerd door Diogenes 

(Peter Vereecke; peter_vereecke@hotmail.com; 055/3120755). Inkom 10 €. Vooraf 

inschrijven: “De hel van Syrië waar de waarheid verkracht wordt”. Ik word daar 

voorgesteld als een “vrijdenkende vredesduif over Syrië” en zal mijn persoonlijk 

levensverhaal  geven met Syrië, het grote geopolitieke gebeuren en de ondergang 

van het Avondland. 

Twee jaar geleden gaf De Blauwe Tijger enkele notities uit van ons oorlogsdagboek 

onder de titel “Poetin en Assad hebben ons leven gered” (er liggen nog enkele 

duizenden bladzijden te wachten). De verontwaardiging van poco-mensen, de 

“politiek correcte” denkers was groot. Ondertussen valt Turkije Syrië binnen. De 

internationale gemeenschap is weer verontwaardigd. Nochtans waren het de VS, 

Frankrijk, Israël, de NAVO…, die vooreerst Turkije en zijn terroristen van het Vrije 

Syrische leger steunden en vervolgens het onafhankelijk Koerdistan hielpen om Irak 

en Syrië te breken. De Koerden worden in de steek gelaten door de VS en zo in de 

armen gedreven van Poetin en Assad. Turkije zelf, nog steeds een NAVO land, zorgt 

ondertussen voor het transport van Russisch gas naar de EU en heeft ook de S-400 

van Rusland gekocht,  ondanks heftig protest van de VS. Zelfs een blinde vazal van 

de  VS, zoals een Rik Coolsaet, begint nu te zien dat Poetin en Assad het nog zo 

slecht niet doen. De gruwelen die de internationale gemeenschap tegen de Syrische 

bevolking blijft begaan, kunnen ze helaas voorlopig nog niet helemaal stoppen.  De 

internationale coalitie heeft op 16 oktober het grote Franse cementfabriek Lafarge in 

Jalabiyeh (Turkse grens) in brand gestoken om de sporen van hun misdaden uit te 

wissen. Lafarge heeft jaren beton geleverd aan de IS voor hun bunkers en tunnels! 

Odertussen kwam het westen zogezegd de IS  bestrijden.  Inmiddels wordt het 

Syrische leger in N. Syrië op verschillende plaatsen erg enthousiast onthaald, wat 

Rudy Vranckx niet kon gezegd krijgen omdat hij met zijn  vrienden, de terroristen, als 

illegale  in  allerijl moest vluchten. Laat ons dan nog eenmaal de poco mensen op de 

kast jagen met volgende bewering: na de laatste misdaden van het westen, zullen 

Poetin en Assad de oorlog tegen Syrië uiteindelijk winnen. 

We prijzen een boek aan dat het licht van een dode ster moet vervangen door het 

licht van het christelijk geloof.  Daarna volgt weer een overvloed aan info met video’s 

o.m. over de situatie in N Syrië. 

P. Daniel 
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Vrijdag 18 oktober 2019 

Het licht van een dode ster en de schittering van het christelijk geloof 

De openheid voor het leven is  niet bijzonder  groot, noch in de gewone 

maatschappelijke middens, noch in de kerkelijke geledingen. Het verantwoord 

ouderschap volgens Humanae vitae (1968) is in de openbare opinie na meer dan 

een halve eeuw nog steeds niet doorgedrongen. We beschikken  nu nochtans  over 

vele wetenschappelijk studies die aantonen  dat het gebruik van hormonale 

contraceptie,  “de pil”, dramatische gevolgen heeft voor de fysische gezondheid van 

de  vrouw en voor het milieu. Anderzijds zijn er nu overtuigende bewijzen voor de 

efficiëntie en weldaden van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeheersing, 

die inmiddels volkomen wetenschappelijk gefundeerd zijn. Deze natuurlijke 

methoden geven het echtpaar niet alleen een gezonde  zelfstandigheid maar ook de 

vreugde van een zelfbewuste beheersing van hun vruchtbaarheid. Maar neen, de 

media zijn hieraan niet geïnteresseerd, een klassiek gevormde arts heeft hier weinig 

kennis van, de farmaceutische industrie kan haar dominant lobbywerk met succes 

verderzetten en zo blijft de schijn hangen dat kunstmatige contraceptie nog het beste 

is. En toch is de mythe van de “veilige contraceptie” grondig ontmaskerd. De 

voordelen van de pil vind je alleen nog in de reclame van de farmaceutische 

bedrijven. Dé vrijheid van de  vrouw en hét geluk van het huwelijk zijn met “de pil” in 

rook opgegaan.  Steeds meer mensen ontwaken uit een contraceptieve roes. De pil 

schittert nog een tijd als een dode ster. 

Hierover verscheen weer  een toegankelijk en aantrekkelijk boek. Eerst worden de 

filosofische en theologische achtergronden van de encycliek Humane vitae van paus 

Paulus VI  uiteengezet. Dan volgt de zending tot bewust ouderschap met o.m. “de 

theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II en  de merkwaardige 

positieve  resultaten van een internationaal onderzoek omtrent de natuurlijke 

methoden. De verschillende methoden van natuurlijke geboorteregeling en de 

symptothermale methode Sensiplan® worden deskundig uitgelegd door Pierre 

Hernalsteen, algemeen coördinator van NFP-Vlaanderen en gastdocent aan 

verschillende hogescholen. Tenslotte volgt de tekst van Humanae vitae zelf met 

teksten van latere pausen. Dit boek toont aan dat hormonale contraceptie in een 

huwelijk niet alleen onwaardig is maar ook erg schadelijk en verouderd. Anderzijds 

zijn er nu uitstekende natuurlijke methoden die een huwelijksrelatie op alle gebied 

ten goede komen: Filip DE RYCKE, Luc SIMONS, Marc TIMMERMANS (red.), 

Openheid voor het leven. Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae 

vitae, Betsaida, 2018. 

Eerder konden we onze uitgebreide studie hierover publiceren: Hoe een paus gelijk 

kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 

2017. Deze kwam tot stand dank zij de medewerking van deskundige artsen en 

Pierre Hernalsteen, coördinator van NFP-Vlaanderen. Om op meer eenvoudige en 

volkse wijze een aantal van deze  thema’s onder de aandacht te brengen, schreven 

we nu het manifest: Als jullie zwijgen, zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk 

leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, De Blauwe Tijger, 2019 

(12 €). 



We zitten volop in een strijd om onze diepste identiteit. Ofwel laten we ons 

meedrijven met de stroom van morele verwording, vluchtig genot, kunstmatig leven, 

lelijkheid, individualisme en verwarring  ofwel keren we bewust terug naar onze 

diepste wortels, naar waarheid, schoonheid, goedheid,   rechtvaardigheid en 

levensvreugde. De tijd van een katholieke renaissance is aangebroken.  

En dit nog 

 Het Syrische leger in het Noorden enthousiast onthaald in al Maydeen, Qamisli, al 

Hasaka, al Tabqa…: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-56/ 

 Onze bezinning op het katholiek forum: 

http://www.katholiekforum.net/2019/09/15/zelfdoding-het-echte-taboe-

doorbreken-niet-de-zin-van-een-therapie-maar-de-therapie-van-de-zin-van-het-

leven/ 

 Het wegtrekken van de  VS troepen en de actie van Turkije in N Syrië, 3 

video’s: http://www.golfbrekers.be/trumps-grote-en-onvergelijkbare-wijsheid/ 

 De VS troepen trekken weg uit N Syrië maar huursoldaten kome er voor in de 

plaats volgens Karin Leukefeld: https://weltnetz.tv/video/2102-krieg-gegen-

kurden-angriff-der-tuerkei-syrien 

 De Ottomaanse dromen met 5 video’s: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-

dromen/ 

 Hasaka en Qamishli, enthousiaste reactie van de  bevolking die het Syrische 

leger verwelkomt, 6 video’s: http://www.golfbrekers.be/syrisch-pokeren-voor-

gevorderden/ 

 Ziehier eens een nuchtere uitleg van Willy van Damme over het huidige 

gebeuren in N Syrië: http://www.novini.nl/syrie-en-het-westen-de-

moorddadige-taal-van-de-macht/; www.novini.nl/syrie-turkije-dubbelhartige-

navo-en-heilig-verklaarde-ypg/; klort en duidelijk: 

https://willyvandamme.wordpress.com/2019/10/15/syri-militaire-toestand-oost-

syri/ 

 De complexe situatie in N. Syrië, Sonja van den Ende:  

HTTP://ONEWORLD.PRESS/?MODULE=ARTICLES&ACTION=VIEW&ID=11

12&FBCLID=IWAR3FZOYI0WXE0ICHUDTCG7ASFISMI75VCRBQ9DT48WB

FPNR6MQ3__BIDJUU  

 In der haast ontruimde VS militaire basis (waar de airco’s nog draaien!) door 

Russen ingenomen: https://www.rt.com/news/470996-us-syria-abandoned-

base-

hurry/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email 

 Het zogenaamde Vrije Syrische Leger, door Turkije gesteund: 

http://www.golfbrekers.be/fsa-in-hun-blootje/ 

 Wat aan de Koerdisch-Syrische toenadering voorafging: 

http://www.golfbrekers.be/wat-aan-de-koerdisch-syrische-toenadering-vooraf-

ging/ 

 Een bijzonder ingewikkelde Koerdische asielaanvraag: 

http://www.golfbrekers.be/kafka-bij-een-asielaanvraag/ 

 Een oproep tot gebed voor de vrede in Syrië: 

https://oraprosiria.blogspot.com/2019/10/il-17-ottobre-signazio-di-

antiochia.html 

http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-56/
http://www.katholiekforum.net/2019/09/15/zelfdoding-het-echte-taboe-doorbreken-niet-de-zin-van-een-therapie-maar-de-therapie-van-de-zin-van-het-leven/
http://www.katholiekforum.net/2019/09/15/zelfdoding-het-echte-taboe-doorbreken-niet-de-zin-van-een-therapie-maar-de-therapie-van-de-zin-van-het-leven/
http://www.katholiekforum.net/2019/09/15/zelfdoding-het-echte-taboe-doorbreken-niet-de-zin-van-een-therapie-maar-de-therapie-van-de-zin-van-het-leven/
http://www.golfbrekers.be/trumps-grote-en-onvergelijkbare-wijsheid/
https://weltnetz.tv/video/2102-krieg-gegen-kurden-angriff-der-tuerkei-syrien
https://weltnetz.tv/video/2102-krieg-gegen-kurden-angriff-der-tuerkei-syrien
http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen/
http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen/
http://www.golfbrekers.be/syrisch-pokeren-voor-gevorderden/
http://www.golfbrekers.be/syrisch-pokeren-voor-gevorderden/
http://www.novini.nl/syrie-en-het-westen-de-moorddadige-taal-van-de-macht/
http://www.novini.nl/syrie-en-het-westen-de-moorddadige-taal-van-de-macht/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.novini.nl%2Fsyrie-turkije-dubbelhartige-navo-en-heilig-verklaarde-ypg%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpLqM1HdNOzp1mxFWM-HXyZ6twhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.novini.nl%2Fsyrie-turkije-dubbelhartige-navo-en-heilig-verklaarde-ypg%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpLqM1HdNOzp1mxFWM-HXyZ6twhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwillyvandamme.wordpress.com%2F2019%2F10%2F15%2Fsyri-militaire-toestand-oost-syri%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOzW4szbdpq26cDG7PuEBtP-lhuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwillyvandamme.wordpress.com%2F2019%2F10%2F15%2Fsyri-militaire-toestand-oost-syri%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOzW4szbdpq26cDG7PuEBtP-lhuQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foneworld.press%2F%3Fmodule%3Darticles%26action%3Dview%26id%3D1112%26fbclid%3DIwAR3FzoYI0wxE0iChudtcG7asfIsMi75vCRbq9dt48WBfpNr6MQ3__BIDJUU&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGkcR8Shr_aq-swZ_lF-GAHjw4AQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foneworld.press%2F%3Fmodule%3Darticles%26action%3Dview%26id%3D1112%26fbclid%3DIwAR3FzoYI0wxE0iChudtcG7asfIsMi75vCRbq9dt48WBfpNr6MQ3__BIDJUU&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGkcR8Shr_aq-swZ_lF-GAHjw4AQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foneworld.press%2F%3Fmodule%3Darticles%26action%3Dview%26id%3D1112%26fbclid%3DIwAR3FzoYI0wxE0iChudtcG7asfIsMi75vCRbq9dt48WBfpNr6MQ3__BIDJUU&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGkcR8Shr_aq-swZ_lF-GAHjw4AQ
https://www.rt.com/news/470996-us-syria-abandoned-base-hurry/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://www.rt.com/news/470996-us-syria-abandoned-base-hurry/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://www.rt.com/news/470996-us-syria-abandoned-base-hurry/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
http://www.golfbrekers.be/fsa-in-hun-blootje/
http://www.golfbrekers.be/wat-aan-de-koerdisch-syrische-toenadering-vooraf-ging/
http://www.golfbrekers.be/wat-aan-de-koerdisch-syrische-toenadering-vooraf-ging/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Fkafka-bij-een-asielaanvraag%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTcJHhNay2_t0-TA42Rxt1qvCRMA
https://oraprosiria.blogspot.com/2019/10/il-17-ottobre-signazio-di-antiochia.html
https://oraprosiria.blogspot.com/2019/10/il-17-ottobre-signazio-di-antiochia.html


 Nog steeds over de aanslag van 9/11 op de WTC-torens:  Piers 

Robinson: https://www.youtube.com/watch?v=gVP4SL6lSbc; Daniele 

Ganser: https://www.youtube.com/watch?v=V3nPA6doMBM 

 Benjaminn Blanchard (S.O.S. Chrétiens d’Orient)) protesteert heftig én tegen 

de Turkse inval én tegen de Koerden die de christenen willen elimineren, 3 

video’s:  http://www.golfbrekers.be/een-ander-geluid/ 

 De uiterst complexe situatie in Venezuela, 6  video’s: 

http://www.golfbrekers.be/de-prijs-voor-volharding-gaat-naar-de-vsa/ (De VS 

agressie kunnen we onmogelijk steunen, hier niet en in heel de wereld niet. 

Ook de Venezolaanse  regering zelf schijnt echter corrupt te zijn. Een 

jeugdvriend die inmiddels al vele jaren als priester in Venezuela leeft, zegt dat 

de oplossing ligt in echte democratische verkiezingen, zonder enige 

manipulatie. Dan zou er een goede katholieke regering kunnen  komen) 

 De aanslag op WTC torens, 9/11. 6 video’s (van 30’ tot meer dan 2 u, Engels). 

De instorting omwille van brand, veroorzaakt door de vliegtuigen is 

onmogelijk. Een vooraf geplande en gecontroleerde instorting is wel mogelijk: 

https://11september.eu/911perspectives/  

 “Unplanned”, film over een van de jongste directrices van ‘n abortuskliniek die 

een radicale bekering meemaakte: 

https://www.unplanned.nl/?fbclid=IwAR1hng3cGbmgAs3LJARYF6ihx4W1acY

6POX5d5zfaGF_UoS__NAUdUtCAYY 

 
  

  
  

  
  

Binnentuin van de Postelse abdij 
 

 

 

P. Daniel 
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