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De Franse journalist Régis Le Sommier is ruim een week
65

in Oekraïne geweest en trok op met een drietal Franse
Oekraïnegangers, een oud-militair en twee mannen die in
Rojava tegen terreurgroep IS hebben gestreden.
Toen ze zich wilden aansluiten bij het Oekraïense leger
wachtte hen een grote verrassing: de Amerikanen maken
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de dienst uit. Le Sommier zei aan tafel bij nieuwszender
CNews dat ze bijna gearresteerd werden.



Régis Le Sommier is a 53 year old French
journalist who extensively covered
warzones such as Irak, Syria and
Afghanistan, and is the only French
journalist to have sat down in the White
House with President George W. Bush.
Source: https://t.co/k8Pt5q7PEm
pic.twitter.com/traJGLYI81
— Wittgenstein (@backtolife_2022) April
11, 2022
(Video verwijderd? Klik hier...)
Contract ondertekenen
65

Er stapte een Amerikaan op hen af die zei: “Ik heb hier
de leiding. Niet de Oekraïners, maar ik.” De Amerikanen
trainen de vrijwilligers en bepalen wie mag meevechten
tegen de Russen, aldus de journalist.
“Hij gaf me zelfs zijn naam. Het bleek een Irakveteraan
te zijn,” zei Le Sommier, die de identiteit van de man
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heeft nagetrokken. Toen hij tot de ontdekking kwam dat
hij een journalist was, kreeg hij te horen dat hij moest
vertrekken. Hij moest ook de simkaart uit zijn telefoon
halen en zelfs een contract ondertekenen.

Pentagon
“Wie hebben de leiding? De Amerikanen. Ik heb het met
mijn eigen ogen gezien. Natuurlijk niet officieel. Ik dacht
dat ik me onder internationale brigades begaf, maar
werd geconfronteerd met het Pentagon,” zei Le
Sommier, de enige Franse journalist die president
George W. Bush interviewde.
Telegraaf-verslaggever Wierd Duk zag het fragment ook
en reageert: “Fransen die willen meevechten in Oekraïne
stuiten volgens CNews op Amerikaanse instructeurs: ‘Wij
bepalen wie er mee mag doen’, zeiden die. ‘Niet de
Oekraïners’. Dit is de Amerikaans-Russische oorlog,
uitgevochten op Oekraïense slagvelden. Zo moeten wij er
ook naar kijken.”

4.8
Beoordeel dit artikel
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De Oekraïense president Zelenski sprak onlangs het Italiaanse
parlement toe via een videoverbinding. Hij beweerde onder meer dat
het Russische leger 117 kinderen heeft gedood. De Italiaanse premier
Mario Draghi liet zich na de speech positief uit over toetreding van
Oekraïne tot de EU.
Honderden Italiaanse parlementariërs weigerden naar de toespraak
van de Oekraïense president te luisteren. Volgens de krant il Fatto
Quotidiano waren 350 politici niet aanwezig bij de toespraak. Hoewel
het Huis van Afgevaardigden praktisch vol was, lieten de senatoren
94

het massaal afweten. Het Italiaanse parlement telt 630
afgevaardigden en 315 senatoren.

Oneerbiedig
In Italië heeft zich een stevig blok gevormd dat fel tegen de levering
van wapens aan Oekraïne is en tegen plannen van de regering om de
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defensie-uitgaven te verhogen. Lega-politicus Vito Comencini zei dat
de toespraak van Zelenski oneerbiedig is tegenover de bevolking van
Donbass in het oosten van Oekraïne.
Eerder leidde de toespraak van Zelenski in het Griekse parlement tot
opschudding. De president liet twee militanten van het neonazistische
Azovbataljon aan het woord. Meerdere partijen spraken er schande
van.

Ongemakkelijk
Op 31 maart sprak Zelenski ook de Tweede Kamer toe via een
videoverbinding. Hij kreeg na afloop zelfs een staande ovatie. FVD
was de enige partij die de toespraak niet bijwoonde.
De partij wijst erop dat de president onlangs 11 politieke partijen
heeft verboden, waaronder de grootste oppositiepartij van het land.
Kritische tv-stations zijn al geruime tijd verboden, terwijl de
overgebleven tv-stations sinds kort verplicht zijn 24 uur per dag
propaganda uit te zenden.
Hij neemt deel aan uiterst dubieuze financiële constructies en een
deel van zijn leger poseert in dikwijls zeer onverkwikkelijke poses met
nazisymbolen, stelt FVD. “En onlangs lekten via social media ook de
meest afschrikwekkende daden van geweld richting – naar het zich
laat aanzien – hulpeloze Russische krijgsgevangenen door –
hoogstwaarschijnlijk – Oekraïense troepen uit.”
Dit alles maakt een videotoespraak in ons parlement op zijn zachtst
gezegd ongemakkelijk, schrijft de partij.
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In Duitsland en Oostenrijk vallen burgemeesters sinds
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december 2020 plotseling dood neer. Bij bosjes mag je
wel zeggen. Neem bijvoorbeeld de 41-jarige
burgemeester Dirk Rosenbauer, die op 12 december
2020 in elkaar zakte tijdens een raadsvergadering en
even later overleed in een ziekenhuis in Coburg in de
Duitse deelstaat Beieren. “We zijn allemaal compleet in
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shock en het is onbegrijpelijk. Hij was fit en gezond en
liep altijd buiten met zijn hond.”
Het Telegramkanaal Freie Bremer heeft een lijst
samengesteld van dergelijke incidenten. In de afgelopen
twee jaar zijn al minstens 15 Duitse of Oostenrijkse
burgemeesters plots en onverwachts overleden.
In september 2020 overleed burgemeester Heinrich
Suess onverwachts op 56-jarige leeftijd. In juni 2020
stierf de 50-jarige burgemeester van Lenggries, Markus
Landthaler, onverwachts.
Op 15 september 2021 overleed Jesko Vogel, de 47jarige burgemeester van Limbach-Oberfrohna. Op 18
oktober 2021 stierf de 57-jarige locoburgemeester van
Kindberg, Peter Sattler, tijdens een wandeltocht.
Op 21 oktober 2021 overleed de 60-jarige Christian Ruh,
burgemeester van Bodolz in Beieren, onverwachts. Op
zaterdag 24 oktober 2021 stierf burgemeester Stefan
Caplan van Burscheid onverwachts. Hij was slechts 56
jaar oud.

Hersenbloeding
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Op 28 oktober 2021 overleed de 59-jarige burgemeester
Wolfgang Eckl ‘onverwachts’. Op 27 november 2021
stierf burgemeester Joachim Ruppert onverwachts op 59jarige leeftijd.
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Op 23 december 2021 overleed de 54-jarige
burgemeester Fabian Streit van Schiltberg. Op 5 maart
stierf burgemeester van Mauerkirchen Horst Gerner
onverwachts op 57-jarige leeftijd.
Op 23 maart overleed burgemeester Kristian W.
Tangermann onverwachts. De burgemeester van
Lilienthal was slechts 45 jaar oud. Op 26 maart stierf
Christian Mauer, een 38-jarige burgemeester in OpperOostenrijk. Hij zakte op 21 maart in elkaar tijdens een
raadsvergadering en overleed enkele dagen later in het
ziekenhuis aan de gevolgen van een hersenbloeding.
Mauer was enkele weken daarvoor vader geworden.

Hoger
Op 29 maart stierf de burgemeester van WaldshutTiengen, Joachim Baumert, onverwachts op 57-jarige
leeftijd. Op 31 maart overleed de derde burgemeester
van Coburg, Thomas Nowak, plotseling op 53-jarige
leeftijd.
Op 1 april overleed de eerste burgemeester van
Pfaffenhausen Franz Renftle op 54-jarige leeftijd. Het
betreft hier alleen de overlijdens die gemeld zijn in
90

Duitsland en Oostenrijk. Het werkelijke aantal ligt
mogelijk hoger.
[RAIR Foundation USA]
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In de week van 24 tot en met 30 maart was de totale
57

sterfte in Nederland sterk verhoogd, bericht het RIVM. In
totaal zijn 3447 sterfgevallen gemeld. Gewoonlijk
verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2780
en 3109 sterfgevallen, aldus het RIVM. De sterfte was
sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder en
in alle gecombineerde regio’s.

https://www.ninefornews.nl/opvallend-veel-coronasterfte-in-nederland-ondanks-ruim-23-miljoen-injecties/#

1/7

4/12/2022

Opvallend veel 'coronasterfte' in Nederland, ondanks ruim 23 MILJOEN injecties

Het afgelopen jaar waren er in Nederland bijna net
zoveel ‘coronadoden’ als in 2020. In het eerste
coronajaar werden echter geen injecties gegeven, schrijft
data-analist Daniël van der Tuin op Substack. In de
laatste drie maanden van 2021 vielen opvallend veel
coronadoden volgens het CBS: 7114.

Eén van de dodelijkste periodes
“Dat is opmerkelijk, want in het najaar had de overheid
al ruim 23 miljoen injecties uitgedeeld en vanaf
november startte de boostercampagne,” schrijft Van der
Tuin. “In november en december 2021 waren er volgens
het CBS respectievelijk 3100 en 3400 coronadoden. Dit
maakt de laatste maanden van 2021 één van de
dodelijkste periodes sinds het begin van de epidemie.”
De data-analist wijst er verder op dat Nederland de
afgelopen twee jaar te maken had met een forse
oversterfte. “Vorig jaar werd zelfs de hoogste oversterfte
genoteerd sinds de Tweede Wereldoorlog, ondanks de
25 miljoen injecties die werden verstrekt.”

Vrijwel niets
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Volgens het CBS zijn vorig jaar 19.379 mensen overleden
aan corona. In 2020, toen er nog geen vaccin was,
registreerde het CBS 20.173 coronadoden. Als de cijfers
van het CBS kloppen, doet het coronavaccin dus vrijwel
niets tegen coronasterfte.
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