
Oproep aan Zelensky en referendumopties 

Geachte meneer Zelensky, U koos voor de rol van opstandige held tegen het 

Rijk van het Kwaad.  Ik begrijp dat dat een prachtige rol is. Ik had toevallig 

hetzelfde vak als U en speelde toen het theater nog bloeide George VI in The 

King’s Speech en de ‘Vader des Vaderlands’ Willem van Oranje. Prachtige 

teksten en rollen. , waarvan de acteur zich geregeld afvraagt hoe te handelen in 

de realiteit van zijn personage. Theater en film gaan meestal over fictie en 

historische werkelijkheid, maar soms overspoelt de actualiteit al onze 

verbeelding  

U heeft in uw leven iets onvoorstelbaars gedaan.  U heeft de opdracht van uw 

personage in uw televisieserie ‘De Dienaar van het Volk’ gerealiseerd en werd 

daadwerkelijk president van Oekraïne. Maar wat was het gevolg? U zou de 

Oligarchen op hun plaats zetten, Vrede met de Russen sluiten en de Donbas 

oorlog beëindigen. Met name de Russisch gezinde Oost-Oekrainers wilden 

autonomie van hun leefgebieden, gelijkwaardigheid van hun taal en Vrede met 

Rusland. Uw programma is jammerlijk mislukt, meneer Zelensky. Het is niet 

alleen mislukt, het is verworden tot een gruwelijk bloedbad.  

De Russen proberen  de deal met U nu af te dwingen. Dat mag U ze kwalijk 

nemen, maar vind U ook niet dat U heeft gefaald ? Gefaald om met uw eigen 

landgenoten in Oost-Oekraine tot overeenstemming te komen?  U weigert tot 

zover overleg en compromis en zoekt een nieuwe heldenrol. Die van 

oorlogspresident. De westerse politiek en media hebben zich solidair met U 

verklaard en U tot held gemaakt. Maar dat gaat allemaal over de rug van uw 

volk, meneer Zelensky. Uw volk vlucht. Ze worden van 2 kanten bestookt. Door 

het Russische leger, maar ook door het Oekraïense leger.  Ze worden arm of 

sterven. Uw soldaten staan tegenover een overmacht en willen stoppen met 

het verdedigen van een stuk grond waarvan U en Zij weten dat de mensen die 

daar wonen uw oorlog helemaal niet willen en grotendeels niet terug willen 

onder uw Oekrains regime. Oekraine zal moeten worden opgesplitst. Het kan 

goedschiks in overleg of kwaadschiks met oorlog.  

Meneer Zelensky. Het is nu voor de hele wereld wel duidelijk dat U een 

oorlogspresident bent. Niemand zal willen stellen dat U laf bent geweest of 

gevlucht, maar U verliest steeds meer krediet. Het de hoogste tijd voor een 

rolwisseling, meneer Zelensky. Het is geen schande om voor overmacht te 

wijken en te zeggen: Ik neem de verantwoordelijkheid als president en sluit in 



het belang van mijn bevolking een overeenkomst met de grote machtige 

buurman.   

Dat is het belang van al die mensen die in Oost-Oekraïne leven, die soms zelfs 

voor U gestemd hebben. Dat is het belang van uw leger. Dat is het belang van 

uw land. Het is ook het belang van de gewone Russische mensen die U zien als 

hun broedervolk, maar moreel klem zitten. Want in de Donbas wonen wel 

Russisch sprekende en Russisch gezinde burgers en U weet dat heel goed. Het 

westen en Oekraïne verzwijgen alleen de pijnlijke waarheid. Maar het is 

tenslotte het belang van de Europese bevolking, die door hun politici en media-

ideologen worden gedwongen in een economische crisis met het valse verhaal 

dat ze solidair moeten zijn met U.   

U weet ook dat U gevaarlijke kletskoek vertelt als U wilt doorvechten om de 

Krim terug te krijgen. Op de Krim wonen Russen die na de Maidanstaatsgreep 

nooit meer terug willen naar Oekraïne.  Rusland zal haar hartland desnoods 

met kernwapens verdedigen. U probeert de wereld mee te trekken in een 

apocalyptisch avontuur en U weet het. Het is de hoogste tijd voor realisme en 

een nieuwe rol meneer Zelensky  

Een vredesdeal is het belang van de Oost-Oekraïners, maar ook van de West-

Oekraïners.  Als ik mij voorstel een Europees georiënteerde West-Oekraïner te 

zijn. dan zou ik denken: Als die Russische Oekraïners daarin Donetsk en 

Loegansk onafhankelijk of bij Rusland willen laat ze. Dat is voor hen en voor ons 

het beste. En zelfs als ik als West-Oekraïner anti-Russisch zou zijn dan zou ik 

denken: Laat die lui alsjeblieft allemaal vertrekken. Kunnen die Russen mooi al 

die kapotgeschoten infrastructuur opbouwen en die Oost-Oekraïners 

verzorgen. Kunnen wij door met onze toekomst. In beide gevallen zou ik als 

Europees gezinde West-Oekraïner van mijn president eisen:  Maak alstublieft 

direct met Rusland een overeenkomst in het belang van Oekraïne en haar 

burgers. 

Democratie. Tenslotte wil ik het met U hebben over de afwezige democratie in 

Europa en het gebrek aan directe zeggenschap.  Er is tussen de Europese 

landen, Rusland en Oekraïne in de politieke structuur geen wezenlijk verschil 

en in de politieke cultuur veel minder dan men hier pretendeert. Het Westen 

bestaat namelijk grotendeels uit zogenaamde democratieën, waar de bevolking 

weinig of niets te zeggen heeft. Politiek en media vinden het vaak zelfs niet 

nodig de bevolking wat te vragen. Er is in de media geen debat. Iedereen die 

kritiek heeft wordt in de dominante media niet uitgenodigd. Kritische artikelen 



worden niet geplaatst. Net als in het Oost-Europa van voor 1989 worden critici 

en dissidenten verzwegen, gemarginaliseerd en desnoods gecensureerd  Er is 

maar een land in Europa dat democratisch met kop en schouders boven de rest 

uitsteekt en dat is Zwitserland. Het land is gedecentraliseerd bottom-up 

ingericht. De Zwitserse burgers besturen middels hun bijna 200 jarige 

referendumstructuur op 3 nivo’s hun eigen land op een wijze die wij in de  

Westerse wereld moeten ontberen. Het land waakt over haar 

onafhankelijkheid en neutraliteit. In Nederland is bijna alles wat op directe 

democratie leek afgeschaft. Wij  kunnen alleen maar fantaseren. Laat ik U bij 

wijze van denkoefening een paar Nederlandse referendumstellingen 

voorleggen:  

1e Referendumstelling: ‘Europa en Nederland moeten afzien van 

wapenleveranties aan Oekraïne’.  

Onze westerse wapenleveranties hebben 3 bestemmingen. 1 De Russen 

vernietigen ze bij aankomst. 2. De Oekraïners gebruiken ze om Russen en 

Russische Oekraïners in de Donbas te vermoorden. 3. De Oekraïners verkopen 

ze op de Zwarte markt aan Afrika, waar ze worden gebruikt om lokale 

bevolkingsgroepen mee te onderdrukken of te vermoorden.    

Het politiek-bestuurlijke establishment, het militair-industrieel complex en de 

westerse media profiteren enerzijds ideologisch en anderzijds commercieel van 

wapenleveranties. De wapenleveranties escaleren het conflict over de rug van 

de bevolkingen.  Allereerst natuurlijk in Oekraïne, waar de gewone bevolking in 

een jarenlange uitzichtloze oorlog met veel vernietiging en doden wordt 

gestort. Ten 2e in Rusland, dat zich gedwongen voelt te kiezen voor extra 

bewapening om zich te beschermen tegen het oprukkende en bedreigende 

westen. Ten 3e voor de Europese bevolking die voor uitdijing van deze oorlog 

met een economische crisis zwaar gaat betalen. De Russen kunnen nog 

vertogen dat ze solidair zijn met hun Russische soortgenoten in Oost-Oekraïne. 

Wij helpen de Oekraïense regering alleen om zichzelf zwaar te beschadigen in 

een moreel foute oorlog, die nooit meer een bevrijdingsoorlog kan worden.  

Zouden Nederlanders de referendumstelling steunen? Het conglomeraat van 

politiek, overheid, media en het militair-industrieel complex zullen hun macht 

gebruiken en hun zaak bepleiten. Aan de andere kant zullen steeds meer 

gewone burgers wakker worden uit deze sluipende vernietigingsspiraal. Kan de 

bevolking het democratisch winnen van het conglomeraat? Herinnert U zich de 

geschiedenis nog?  Alle nationale referenda zijn geëindigd in smadelijke 



nederlagen voor het conglomeraat van politiek en media en in overwinningen 

voor de kritische bevolking. De politiek heeft daarna in meerderheid 

gereageerd door het belangrijkste instrument van directe democratie in 

Nederland, het referendum, af te schaffen.   

2e Referendumstelling: ‘Europa en Nederland moeten afzien van economische  

sancties tegen Rusland’.  

Voor die stelling zijn 2 goede redenen: De sancties werken escalerend  en de 

bevolkingen betalen de grondstoffenprijs. Niet het blinde politieke bedrijf, de 

illusie najagende media en de stoom walsende overheidsapparaten die deze  

immorele economische oorlog zijn begonnen. De sancties dreigen het conflict 

op te blazen van lokale oorlog in Oost-Oekraïne tot mondiale economische 

oorlog.  De bevolking en met name het armste deel van de bevolking betaald 

middels verhoging van brandstofprijzen en stijgende rentes de sanctieoorlog.  

3e Referendumstelling: ‘Europa en Nederland moeten in het belang van de 

lokale bevolking  meewerken aan referenda over de afsplitsing van Russisch 

Oekraïne’. Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moest worden 

sprak de Romeinse senator Cato na iedere toespraak. Ik vind niet dat Carthago 

verwoest moet worden, net zo min als Rusland of Oekraïne. Maar Oekraïne is 

een mislukt huwelijk en dan is het beter uit elkaar te gaan. Laat ik het citaat van 

Cato nog eens persifleren. “Overigens ben ik van mening dat Oekraïne 

opgesplitst moet worden”.  

 


