
Open Brief aan President Zelenski 

Geachte Volodymyr Zelenski, 

Uw optreden voor de Nederlands 2e Kamer op 31 Maart werd afgesloten met 

een staande ovatie. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke 

Hoekstra vond uw redevoering ‘buitengewoon indrukwekkend’. Hij sprak zijn 

bewondering uit dat ‘de Oekraïense regering en bevolking bereid zijn om 

letterlijk alles op het spel te zetten om hun land te verdedigen’. U toont 

zich in uw speech inderdaad de president, die om wapens vraagt en bereid is 

de oorlog te voeren. Maar wil het verdeelde Oekraïense volk die oorlog met 

Rusland ook voeren? Of vraagt ze van haar president dat hij het Russisch 

vredesaanbod aanneemt?  

U roept de westerse politiek op tot een zelfbeschadigende economische 

sanctieoorlog tegen Rusland over de rug van de bevolkingen in  Oekraïne, 

Rusland en Europa. Voorlopig met succes, want de 2e Kamer vroeg, met 

uitzondering van Forum voor Democratie, na afloop massaal om strengere 

sanctiemaatregelen. Maar gaan die Oekraïne helpen of beschadigen? Voor uw 

speeches kiezen uw tekstschrijvers gewelddadige keerpunten in de Westerse 

geschiedenis. U sprak voor het Amerikaanse congres over Pearl Harbor, in het 

Britse Lagerhuis over Churchill en in de Nederlandse 2e Kamer over het 

bombardement op Rotterdam in 1940. Maar wist U ook dat de Nederlandse 

regering na dat bombardement capituleerde, omdat ze niet wilde dat haar 

bevolking en binnensteden slachtoffer zouden worden van een zinloos 

vernietigingsproces? 

U won in 2019 het presidentschap middels uw hoofdrol in de televisieserie ‘De 

dienaar van het Volk’ over een geschiedenisleraar, die president van Oekraïne 

werd. Uw fantasie werd werkelijkheid. Uw werkelijkheid een nachtmerrie voor 

uw Volk.   

Bent U werkelijk de dienaar van het Volk?  Of bent U de Rattenvanger van 

Hamelen? U beloofde de kiezer om de oligarchen onder publieke controle te 

brengen en de oorlog in de Donbas te beëindigen. Maar pijnlijk genoeg wordt U 

in de ‘Pandora Papers’ zelf in verband gebracht met ‘offshore bedrijven’. 

Pijnlijker nog is uw opzegging van de Minsk Akkoorden, die een vredesregeling 

voor het Donbas conflict hadden moeten opleveren. Uw opzegging is mede 

oorzaak van de huidige oorlog. U verschijnt in een legergroen T shirt op het 

scherm. U vergelijkt de positie van Oekraïne met de meeste gewelddadige 



keerpunten uit de wereldgeschiedenis. U vraagt de westerse politici om nieuwe 

wapens. U kondigt aan te vechten tot het bittere einde. U krijgt in de westerse 

parlementen staande ovaties voor uw oorlogstaal. De geschiedenis van Europa 

zit vol met koningen en presidenten die oproepen tot oorlog.  

Meest verbijsterende in deze oorlogszuchtige tragedie is een groep Europese 

politici, waaronder de oud voorzitter van de Europese commissie Juncker en de 

Nederlandse oud-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken Ank Bijleveld, 
Ben Bot, Bert Koenders en Joris Voorhoeve die op het absurde idee kwamen U 

voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Nobelprijs voor de Vrede. 

Is de wereld gek geworden Is dit een fakenieuws grap of horen deze politici in 

een psychiatrische inrichting? Zijn we terecht gekomen in de wereld van 

George Orwell’s 1984 onder het credo Oorlog = Vrede?  

Een Vredesinstelling  Meneer Zelenski vereist een volledig tegengestelde 

houding naar de vijand dan U laat zien. Laat ik U helpen met een tekst 

waarmee U wel ten dienste zou staan aan uw Volk. 

Geachte leden van de Nederlands regering en parlement,  

Met U achten wij de Russische invasie verwerpelijk, maar wij realiseren ons ook  

ons deel in het escalatieproces. Ons aanhoudende streven lid te worden van de 

NAVO en het niet oplossen van de Donbas oorlog heeft Europa in een diepe 

crisis gebracht. Wij willen leren van onze fouten en samen met de Russen en 

Europa een toekomst bouwen. Wij vragen U geen wapens. Wij vragen U geen 

economische sanctiemaatregelen. Wij willen samenwerken met onze buren. De 

Russische natie is geboren in Kiev. Wij zijn met elkaar verbonden door de 

Slavische taal en de orthodoxe Christelijke godsdienst. Oekraïne was 

eeuwenlang deel van het Russische rijk en daarna republiek in de Sovjet-Unie. 

Veel Oekraïners hebben het Russisch als moedertaal. 

Wij willen niet de splijtzwam van Europa zijn, maar de brug tussen Rusland en 

Europa. Wii willen niet dat de wereld door ons een nieuwe ‘koude oorlog’ 

tegemoet gaat. Wij zoeken voorspoed en economische welvaart voor alle 

regio’s en bevolkingsgroepen in Oekraïne. Niet tegen Rusland , maar met 

Rusland. Rusland is onze belangrijkste handelspartner. Oekraïne wil voor 

Rusland zijn wat Nederland is voor Duitsland. Wij willen het Russisch gas 

vervoeren naar Europa en mede profiteren van hun bodemschatten, zoals jullie 

de vervoerders naar het Duitse Roergebied zijn. Wij kiezen voor een toekomst 

met zelfbeschikking voor alle regio’s. Want een Oekraïens huwelijk is vrijwillig 



en niet gedwongen. Wij willen daarom meewerken aan een nieuw referendum 

over de toekomst van de Donbas. Wij willen Europa vragen deel te worden van 

die vredesregeling en de VN vragen toezicht te houden op de verkiezingen. 

Wanneer Donetsk en Loegansk met hun overwegend Russisch sprekende 

bevolking in meerderheid bij Rusland willen dan aanvaarden wij dat. Zoals we 

zullen aanvaarden dat de Krim koos voor Rusland.  

Wij willen Nederland danken voor haar bijdrage in de opvang van de bijna 4 

miljoen Oekraïense vluchtelingen. Wij hopen dat de vluchtelingen na het 

vredesakkoord terugkeren naar Oekraïne om ons land toekomst te geven. Wij 

willen U, maar ook Rusland, vragen ons te helpen met de wederopbouw van 

Oekraïne. Wij vragen U Oekraïne te zien als de brug naar Rusland om in goed 

overleg met onze Russische partners deel te kunnen zijn van de Europese 

instituties.  

Geachte meneer Zelenski. Pas als U die boodschap van zelfkritiek en verzoening 

wilt uitdragen en een akkoord kunt realiseren verdient U de titel ‘dienaar van 

het Volk’ en mogelijk zelfs een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede. 


