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Hoe Syrië won in Nederland 

Voorwoord

Foto: Demonstratie Comité Syrian Nederland – Den Haag-2016

Meestal schrijf ik in het Engels, maar omdat ik het, vanwege 

het belang van deze zaak, ook nu het debat in de 2e kamer is 

geweest, het tijd is om de waarheid te laten horen en 

uiteindelijk de politici en reguliere media toe moeten geven 

dat we gewonnen hebben in Nederland, het boekje in het 

Nederlands geschreven! Het is  uiteindelijk  in de reguliere 

media gekomen, sponsoring van jihadisten, betaalde 

salarissen en diplomaten die de jihadisten bijstaan om 

gewoon, na al de “moordpartijen” terug te mogen naar 

Nederland. Vandaar dit boekje over de strijd van Syriërs in 

Nederland en Europa, activisten, die 8 jaar voor de waarheid 

gestreden hebben. Ik draag dit boekje op aan hen die 

daarvoor streden, hun moed, hun verliezen, het demoniseren 

door de reguliere media (MSM) en het verlies van al hun 
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dierbaren in deze moeilijke strijd. Het is slechts het begin van 

de beerput die stukje bij beetje open zal gaan.

Politici en media die niet van ons wilde horen, 8 jaar lang, 

maar het allerbelangrijkste was dat de politici onlangs 

toegaven, zelfs premier Rutte, dat hij en zijn regering de 

oorlog verloren hebben, zij die de oorlog in Syrië illegaal 

financierden, een schending van het Internationaal Recht, 

wat duidelijke aangeeft dat oorlog voeren tegen een 

soevereine staat, een schending van het recht is. Natuurlijk  

zullen ze (politici en media) proberen het publiek te 

overtuigen, dat onder het Internationaal Recht je weliswaar 

in mag grijpen, mits de omstandigheden daar naar zijn, maar 

deze omstandigheden waren niet aanwezig in Syrië! Het was 

een ordinaire proxy-oorlog voor olie en macht, ze vochten en 

vermoordden veel Syrische mensen, er is geen excuus te 

vinden, geen geopolitieke en geen menselijk excuus voor 

deze enorme misdaad begaan in naam van de democratie!

Al meer dan zeven jaar probeerden we, om het publiek, 

reguliere media en politici ervan te overtuigen, dat er in Syrië 

geen revolutie of burgeroorlog was. Maar natuurlijk wisten 

de politici, die de afgelopen 8 jaar aan de macht waren dat 

maar al te goed, maar naar hun honger naar macht, en onder 

de invloed van de VS en “schaduw regering (kom ik later op 

terug)”  negeerde ze ons en zelfs werd voor ons soms het 

leven onmogelijk gemaakt (slechts een of twee politici die ik 

hier niet kan noemen, zagen de waarheid en probeerde iets 

te doen).

Nederland sloeg de weg in van het oorlogspad tegen Syrië, 

samen met de VS en andere Europese landen, de 

belangrijkste EU-spelers waren Frankrijk en het VK 

(Engeland), de andere grote mogendheid zoals Duitsland, 

leverden militair materiaal en openden de deur voor 

vluchtelingen, wat naar bleek weer een catastrofe was, niet 



voor de echte vluchtelingen (ik bedoel  degenen die op de 

vlucht zijn voor de terroristen, die nog steeds rebellen 

worden genoemd).  Maar er kwamen veel  Jihadisten, mee 

met de grote stroom van 2015, dezelfde 

terroristen/jihadisten die door bovengenoemde landen 

“rebellen” werden genoemd en zich verenigde in 

verschillende terroristische groeperingen, die bijna allemaal 

door EU-landen en natuurlijk de VS en Australië werden 

gefinancierd, veel van hen zijn Europa binnengekomen, toen 

zij inzagen dat ze verloren, toen Rusland (2015) zich met de 

strijd ging bemoeien, op verzoek van de Syrische regering, 

het hazenpad kozen en op de boot naar Europa gingen!

Nu is de oorlog verloren en heeft Syrië met hulp van haar 

bondgenoten Rusland, Iran en Hezbollah de "oorlog tegen het 

terrorisme" gewonnen en het “normale” leven zoals ik kon 

zien, tijdens mijn reizen naar Syrië,  op het hoogtepunt van 

de oorlog in 2015, daarna in 2017 en 2018, keert langzaam 

maar zeker terug. Veel (echte) vluchtelingen, die naar “huis” 

komen, vooral uit Libanon, maar ook uit andere landen in 

Europa.

2015 op bezoek in Syrië, bij de Minister van Information (+) 

Omran al-Zoubi. Delegatie Comité Syrian, Sonja van den 

Ende, Willy van Damme (België) en Paul van den Bavieré 

(Uitpers België) (1) Foto: SANA
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1 Hoe het Begon

Er is veel geschreven en gezegd over Syrië, in het westen is 

de  officiële versie: het is een burgeroorlog, omdat het 

Syrische volk opstond tegen de regering van president Assad.

De Syriërs, en ook Hezbollah en de Russen e.a., hebben het 

bewijs geleverd dat er geen sprake was van een 

burgeroorlog, het was een oorlog, gevoerd en gesponsord 

door het westen, die onder invloed van de VS “weg met 

dictator Assad” riepen en daarmee eigenlijk de 

ondersteuning en het vernietigen van Syrië en het Midden-

Oosten toestonden en zodoende zich indirect schuldig maken 

aan imperialisme en geopolitieke misdaden, als leidraad 

altijd de VS, die deze praktijken sinds WO II bedrijven.

Hier zijn een aantal feiten en bewijzen hoe het begon :

Het begin

Er heerste een vreselijke droogte sinds 2010 in het oostelijke 

deel van Syrië, de mensen in Hasaka en Da’ara hielden 

spontane demonstraties, om  aandacht te vragen voor deze 

vreselijke droogte, die hun oogsten lieten mislukken. Onder 

de demonstranten waren veel leden van de Moslim 

Broederschap (nu Al-Queda en ISIS) en toen nog andere 

islamistische groeperingen, ze zagen hun voordeel in  de 

situatie in en begonnen een gewelddadige gewapende 

opstand, door eerst het doden van soldaten en burgers. Ze 

zeiden dat de soldaten van de overheid hen vermoorden en 

Assad een vreselijk dictator was.



2011 (volgens de officiële westerse 

verklaring) 

De stad Dara’a, in de buurt van de Jordaanse grens, was het 

epicentrum van de protesten die het begin van de anti-

regering sentimenten en  het toneel was van een 

gewelddadige terroristische opstand , de oorzaak was 

uitgegroeid als gevolg van een recente toestroom van boze en 

wanhopige families onteigend, door wat een deskundige 

noemde “de slechtste langdurige droogte en meest ernstige 

reeks van misoogsten sinds de agrarische beschavingen 

begonnen in de Vruchtbare Halve Maan vele millennia 

geleden”. 

Wat er eigenlijk gebeurde 

President Assad probeerde de situatie te kalmeren door hoge 

regeringsfunctionarissen met familieachterban in de stad te 

sturen , medeleven en zijn persoonlijke betrokkenheid bij 

degenen die verantwoordelijk waren voor deze 

gewelddadige opstand en dit te benadrukken. Hij ontsloeg de 

provinciale gouverneur en een generaal van de politieke 

veiligheidsmacht, voor hun slechte rol, het niet onder 

controle kunnen houden van geweld.

President Assad kondigde ook een aantal nationale 

hervormingen aan. Zoals samengevat door een 

onafhankelijke onderzoekscommissie over Syrië van de 

Verenigde Naties, “Deze stappen omvatten de vorming van 

een nieuwe regering, de opheffing van de noodtoestand, de 


