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VOORWOORD

De titel voor dit boek is ontstaan door een parallel te trekken met de “dwaze moeders 

van Argentinië, deze demonstreerde net als deze moeders wekelijks op het plein 

liepen om gerechtigheid te vragen voor hun in dit geval vermiste zoon of dochter, net 

als de moeders van Odessa die gerechtigheid vragen op de moord op hun zoon of 

dochter. 

De Dwaze Moeders was een groepering van Argentijnse moeders van de 

desaparecidos, verdwenen personen. Volgens cijfers van de Argentijnse regering 

verdwenen onder de dictatuur van de militaire junta, die het land van 1976 tot 1983 

bestuurde, 13.000 mensen. Mensenrechtenorganisaties houden het echter op 30.000 

verdwijningen.

Deze beweging is spontaan ontstaan toen een groep moeders opheldering ging vragen 

aan de autoriteiten over hun vermiste kinderen. Ze werden niet ontvangen, en gingen 

toen maar zwijgend over het plein lopen. De volgende week kwamen ze terug, en zo 

elke week, bijna dertig jaar lang.

Tot 2011-12 was ik en de wereld, eigenlijk niet erg bezig met Rusland, Oekraïne, wel 

altijd met Syrië, daar heb ik een aantal jaren doorgebracht, m.n. in de kustprovincie 

Latakia en Tartous, het vruchtbare mooie gedeelte van Syrië, waar m.n. Christenen en 

Alawieten wonen.  

Toen kwam de vreselijke oorlog in 2011, in het westen afgeschilderd als een 

revolutie. De Arabische lente”, ik wist wel beter, in Syrië leefden, alle 

bevolkingsgroepen vreedzaam met elkaar samen, tot de westerse wereld er zich mee 

ging bemoeien en de “Arabische lente” bedacht (behalve Egypte), om zich zo van 

haar tegenstanders te ontdoen, niet voor mensenrechten of democratie, zoals altijd 

gepropageerd wordt, maar voor olie, gas, wereld dominantie en geld. Imperialisme 

noemt men dat!

Amerika en de EU/NATO sponsorde de zogenaamde rebellen die in opstand kwamen 

tegen Assad (ook in Libië het zelfde verhaal). Deze tot 2011 niet bestaande rebellen, 

kwamen als paddenstoelen uit de grond zetten, immers ze kregen wapens en geld van 

de VS, ook werden er trainingskampen opgezet in Jordanië en Turkije. Bondgenoot 

Erdogan deed mee, immers was hem een deel van de olie opbrengsten beloofd, zodra 

de VS en EU de olie in handen zouden krijgen door collaboratie met de door hun 

gesponsorde rebellen, die al snel een naam kregen het Syrische Vrije Leger, die 

daarna hun eigen weg gingen en opgingen in Al-Queda, Al-Nusra, Jash-al-Islam en 

uiteindelijk ISIS of IS.



Vele doden waren het gevolg, want de Syrische bevolking stond achter haar president 

en vochten al snel terug, duizenden jonge mannen werden gemobiliseerd ter 

verdediging van het moederland, maar het was een ongelijke strijd en zij riepen de 

hulp in van hun bondgenoot Rusland, die stemde toe en begon samen met het 

Syrische leger een aanval op de terroristen, die overal verspreid in de steden en het 

platteland waren, door bombardementen moesten deze het onderspit delven.  

Het westen keek geschokt toe, hun mooie plan om Syrië uiteindelijk op de knieën te 

krijgen viel in duigen, dus plan B trad in werking, Rusland tot vijand verklaren van 

de westerse wereld, zoveel mogelijk leugens en propaganda verspreiden over de 

slechte Poetin, die ook ineens een dictator was en uiteindelijke hem en de Russische 

regering beschuldigen van annexatie van de Krim. Wat een flagrante leugen is, want 

de bevolking van de Krim heeft via een democratisch referendum gestemd om bij 

Rusland te horen, omdat het merendeel van de bevolking op de Krim Russisch is.

In 2013 begon volgens het westen de opstand of revolutie in Oekraïne, zo wordt het 

beschreven.

Op 21 november 2013 ontstonden er protesten tegen de regering Viktor Janoekovytsj 

naar aanleiding van diens niet ondertekening van het associatieverdrag tussen de 

Europese Unie en de Oekraïne. 

Dat is precies waar het om draaide het associatieverdrag. De revolutie of de opstand 

was geënsceneerd door de EU zelf, o.l.v. Victoria Nuland en John McCain, 2 

Amerikaanse senatoren

Victoria Nuland: Was van september 2013  tot Januari 2017  (geboren in Bessarabië, 

huidige Moldavië, tot 1940 gedomineerd door een Joodse bevolking) staatssecretaris  

van Buitenlandse Zaken van de VS . Als zodanig was zij verantwoordelijk voor 

Europa en Azië.

Zij samen met John McCain, zijn en waren de “masterminds”achter vele zogenaamde 

“color revoluties”, gefinancierd door George Soros, een Joodse filantroop. Uit een 

gelekt gesprek tegen leden van de EU kwam naar voren dat er een revolutie in 

Oekraïne moest komen om het zo bij het Amerikaanse imperialistische rijk toe te 

voegen en de EU zou de totale controle krijgen, via het IMF (Internationaal Monetair 

Fund) en de Wereldbank. Kapitalisme werd geïntroduceerd en een rechts radicale 

regering geïnstalleerd, o.l.v. van olie en chocolade magnaat Poroschenko.

Het land wordt nu geregeerd door oligarchen, velen met dubbele nationaliteit, 

Oekraïens en Israëlisch. 

De EU is nu de “baas” in Oekraïne en al snel waren  multinationals aanwezig, om net 

als in andere EU landen, fabrieken,  Starbucks, McDonald etc. neer te zetten en de 

bevolking er niet beter op gemaakt, gezien de lage lonen en de exorbitante huren.



In Odessa, waar ik was, is aan de kust van de Zwarte Zee, binnen 2 jaar een complex 

uit de grond gestampt met luxe appartementen en winkels, gemaakt voor de rijken 

van Europa en de VS, waar de gewone bevolking alleen maar van kan dromen. Daar 

in tegen is er totaal niets aan de infrastructuur gedaan en rijden er nog elektrische 

trolleybussen en trams uit de Sovjet periode. 

Dit is de belofte van de EU, een land voor de rijken en kapitalisten en multinationals. 

Daarom wilde de Nederlandse regering o.l.v. de langstzittende Premier Rutte van 

Nederland graag een inlegvel in het NEE referendum, associatieverdrag. Dit moest 

immers doorgaan, het kapitalisme moest zegevieren, Oekraïne moet bij de EU om zo 

een zogenaamde buffer te vormen tegen de aartsvijand Rusland.

Daarom wordt nu de Russisch sprekende bevolking geterroriseerd, m.n. in Odessa, 

Donbass, en Luhanks. Hun rechten afgenomen, hun standbeelden verwoest en hun 

kinderen verbrand, in 2014, waar rechtsextremisten het vakbondshuis op het 

MAIDAN (Russisch woord voor plein) in de brand hebben gestoken en minstens 40 

(Russische Oekraïners) levend verbrand zijn!

Dit wordt systematisch in de westerse pers verzwegen en geen journalisten van de 

zogenaamde “mainstream” media brandt er zijn vingers aan, om er heen te gaan, 

alleen onafhankelijke journalisten, die niet voor de reguliere pers werken, de 

reguliere pers in het westen is sinds jaren een verlengstuk van de politiek en politieke 

opinie geworden en kan daardoor geen onafhankelijk verslag meer doen.

Als je de “gerenommeerde”krant en pers leest is de boodschap zij (Rusland, Iran, 

Turkije, Syrië, Libië) tegen ons, een vijandbeeld neergezet, zonder onderzoek, 

zomaar omdat de regeringen en politiek dit propaganderen, de waarheid is lang 

geleden begraven!



De boze geest Poetin (winnend artikel in Metro nieuws)

Ja, zo wordt hij beschreven in de Nederlandse media, het is echt te gek voor woorden 

hoe erover deze man gedacht wordt! Terwijl meer dan de helft van de Nederlanders 

onwetend zijn over Poetin en Rusland, voeren de media en de politiek een hetze 

campagne tegen Poetin en Rusland. Gebaseerd op geruchten, maar geen feiten. Hoe is 

het zover gekomen in Nederland, deze haatcampagne? De MH17, waar met alle 

geweld de schuld wordt afgeschoven op Rusland. Oekraïne treft geen blaam. Die 

moeten bij de EU komen. Hoezo?

Om zo een buffer te vormen tegen Rusland, die volgens de VS en de EU een 

bedreiging is voor de wereld. Heb ik nieuws voor je, de VS en de EU zijn de 

bedreiging voor de wereldvrede. Zij hebben onder het mom van vrijheid en 

democratie ettelijke oorlogen gevoerd en doen dit nog:

Vietnam, Cambodja, Korea, Cuba, 1e Golfoorlog, El Salvador, Congo, Mali, Jemen, 

Colombia, Libanon, voormalig Joegoslavië, Afghanistan,Oekraïne, Libië, Irak, Syrië, 

ik zal er vast wel enkele vergeten zijn! Dit zijn geen verdedigingsoorlogen, dit zijn 

aanvalsoorlogen, om de landen te destabiliseren, onder het mom van democratie en 

vrijheid, willen zij landen koloniseren, sinds eeuwen gebeurd dit door verschillende 

EU landen en de VS.


