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Terwijl sancties falen en Rusland oprukt,
veranderen de westerse media hun toon over
Oekraïne
juni 3, 2022

Z elfs terwijl het collectieve Westen blijft volhouden – tegen alle
waarneembare realiteit in – dat het conflict in Oekraïne goed
verloopt voor Kiev, beginnen de grote media zich steeds

ongemakkelijker te voelen over de situatie op het economische front.
Steeds meer waarnemers geven toe dat de door de VS en zijn
bondgenoten opgelegde embargo’s niet, zoals oorspronkelijk de
bedoeling was, de Russische economie verpletteren, maar veeleer hun
eigen economie, schrijft Nebojsa Malic op RT.

Intussen zijn grote publicaties begonnen te berichten over de werkelijke situatie aan de
frontlinies, in plaats van kritiekloos mythes te citeren zoals de “Geest van Kiev” of
“Slangeneiland 13” die door het bureau van Volodymyr Zelensky gepropageerd werden,
zoals zij in het begin deden. Er zijn zelfs hints geweest, hoe schuchter ook, dat het Westen
misschien zou moeten ophouden Kiev onvoorwaardelijk te steunen en in plaats daarvan een
door onderhandelingen tot stand gekomen vrede zou moeten bevorderen.

“Rusland is de economische oorlog aan het winnen,” verklaarde Larry Elliott, de
economieredacteur van de Guardian, op donderdag. “Het is nu drie maanden geleden dat
het westen zijn economische oorlog tegen Rusland is begonnen, en die verloopt niet volgens
plan. Integendeel, het gaat inderdaad heel slecht,” schreef hij.
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Elliott stelt eigenlijk dat de recente aankondiging van de VS om raketwerpers naar Oekraïne
te sturen, het bewijs is dat de sancties niet werken: “De hoop is dat moderne militaire
technologie uit de VS zal bereiken wat energieverboden en de inbeslagneming van Russische
bezittingen tot nu toe niet hebben gedaan: [de Russische president Vladimir] Poetin dwingen
zijn troepen terug te trekken.”

In een essay van 30 mei zei de Guardian-columnist Simon Jenkins ook dat het embargo er
niet in geslaagd was om een Russische terugtrekking af te dwingen, maar hij stelde dat de
EU zich in plaats daarvan zou moeten “beperken tot het helpen van de oorlogsinspanningen
van Oekraïne”, en de sancties zou moeten intrekken omdat ze “zelfvernietigend en zinloos
wreed” zijn.

Zoals Jenkins opmerkt, hebben de sancties de prijs van Russische exportproducten zoals olie
en graan juist opgedreven – en Moskou dus verrijkt, in plaats van verarmd, terwijl de
Europeanen een tekort aan gas en de Afrikanen een tekort aan voedsel hebben.

Merk op dat Jenkins zich vergist over de vermeende doeltreffendheid van de westerse
wapens, gezien het feit dat de Russische troepen en de troepen van Donbass de afgelopen
maand een reeks overwinningen hebben behaald – van Popasnaja tot Liman. Uitgerekend de
Washington Post publiceerde op 26 mei een schokkend openhartig verslag van hoe een
Oekraïense eenheid in de buurt van Severodonetsk meer dan de helft van haar sterkte
verloor en zich naar achteren terugtrok. De commandanten werden zelfs gearresteerd
wegens verraad, nadat zij met de Amerikaanse krant hadden gesproken.

Deze realiteit kon zelfs niet genegeerd worden door de defensieredacteur van de Telegraph,
Con Coughlin, die een soort meme geworden is door wekelijks Russische nederlaag te
voorspellen. Hij zegt nu dat Moskou een “schokkende overwinning” zou kunnen behalen – zij
het in het kader van zijn argument dat Kiev nog meer wapens nodig heeft.

Dat het collectieve Westen er niet in slaagt Rusland te breken was zelfs duidelijk voor The
Economist, niet bepaald een publicatie die Moskou welgezind is. De krant gaf een maand
geleden schoorvoetend toe dat de Russische economie de aanvankelijke schok van de
sancties te boven was gekomen. Intussen heeft het Westen te kampen met energietekorten,
stijgende kosten van levensonderhoud en een recordinflatie. Het zijn de Amerikanen, niet de
Russen, die in de winkels geen zuigelingenvoeding kunnen vinden en zich geen benzine
kunnen veroorloven.

Misschien is dat de reden waarom deze “lente van ontevredenheid” over het westerse
sanctiebeleid niet beperkt is gebleven tot de Europese kant van de Atlantische Oceaan.

EU-voorzitter Von der Leyen "is gek, gevaarlijk gek"
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Dinsdag stond in de New York Times een opiniestuk van Christopher Caldwell, waarin hij de
Biden-regering bekritiseerde voor het “afsluiten van wegen tot onderhandeling en het
werken aan het opvoeren van de oorlog” door steeds meer wapens naar Kiev te sturen.

“De Verenigde Staten proberen de fictie in stand te houden dat het bewapenen van
bondgenoten niet hetzelfde is als deelnemen aan de strijd,” schreef Caldwell, erop wijzend
dat dit onderscheid “steeds kunstmatiger” wordt in het informatietijdperk. Een dag later gaf
het hoofd van het Cyber Command van de VS toe dat hij namens Oekraïne offensieve
operaties tegen Rusland heeft uitgevoerd.

De VS hebben “de Oekraïners reden gegeven om te geloven dat zij kunnen zegevieren in
een oorlog van escalatie,” schreef Caldwell, en daarom staat Kiev niet te trappelen om vrede
te sluiten. Toen niemand minder dan Henry Kissinger in Davos probeerde te pleiten voor een
snelle regeling van het conflict, werd hij door het kantoor van Zelensky uitgescholden. Hij
werd spoedig als vijand van de Oekraïense staat bestempeld.

Er zijn al eerder stemmen opgegaan voor een uitweg uit de oorlog – maar die waren
schaars, en gingen verloren in de voortdurende kakofonie van juichende media voor Kiev. Al
op 18 mei adviseerde de doorgaans havik-achtige Charles Kupchan van de Council of Foreign
Relations Oekraïne in The Atlantic om “de W te nemen,” [Winst, red,] om het zo maar te
zeggen.

“Rusland heeft al een beslissende strategische nederlaag geleden,” schreef hij. “Zowel voor
de NAVO als voor Oekraïne pleit strategische voorzichtigheid ervoor om deze successen in
eigen zak te steken in plaats van de strijd voort te zetten en de bijbehorende risico’s te
lopen.” De NAVO, voegde Kupchan eraan toe, zou de Oekraïense regering moeten adviseren
over de manier waarop het bloedvergieten kan worden beëindigd, en snel.

De volgende dag sloot de redactie van de New York Times zich bij zijn betoog aan, en zei
dat een beslissende overwinning van Oekraïne op Rusland “geen realistisch doel” was, en
dat de Amerikaanse president Joe Biden Zelensky moest zeggen dat er een grens is waar de
VS tot zullen gaan.

Europese gasimporteurs geven zich stilletjes over aan
Rusland en beginnen hun gas in ROEBEL te kopen...
terwijl de economische oorlogssancties van het Westen
rampzalig terugslaan

NY Times verschuift pro-oorlogsnarratief, documenteert
mislukking van VS in Oekraïne
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“Het is absoluut noodzakelijk dat de beslissingen van de Oekraïense regering gebaseerd
worden op een realistische inschatting van haar middelen en hoeveel vernietiging Oekraïne
nog kan verdragen,” schreven zij.

Te oordelen naar de officiële verklaringen die zowel van het Witte Huis als van Kiev komen,
heeft het gesprek dat Kupchan en de NYT aanraadden echter nooit plaatsgevonden. In
plaats daarvan blijven de VS Oekraïne een blanco cheque geven, van het soort dat Duitsland
in 1914 aan Oostenrijk-Hongarije aanbood.

Over analogieën met de Eerste Wereldoorlog gesproken, een hooggeplaatst politicoloog bij
de RAND corporation – een denktank die het Pentagon adviseert – heeft er dinsdag een
gegeven in Foreign Affairs. Volgens Samuel Charap was de oprichting van België als neutrale
staat door zijn buren bijna een eeuw lang in ieders voordeel, waarbij Groot-Brittannië in
1914 bereid was tegen Duitsland te vechten om het te behouden. De neutraliteitsregeling
die eind maart tijdens de besprekingen in Istanboel werd voorgesteld, zou Oekraïne
hetzelfde kunnen opleveren, zei hij.

Jammer dus dat de Britse premier Boris Johnson persoonlijk had ingegrepen om die
besprekingen al in april af te breken, door de Oekraïners te zeggen dat als zij een deal met
Moskou wilden sluiten, het collectieve Westen dat niet deed.
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Foto: Vladimir Poetin (Kremlin.ru CC BY 4.0)
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Er is slechts één wereldleider die opstaat tegen de krachten van het
kwaad. Reken niet op Boris Johnson in Engeland. Reken niet op
Macron in Frankrijk. Reken niet op Draghi in Italië. Het is Vladimir
Poetin. Hij is dan misschien geen engel of heilige, maar hij is wel
intelligent en heel moedig. Dat zei de Britse bisschop Richard
Williamson op 15 mei tegenover parochianen in Warschau, meldt
persbureau Interfax.

“En als staatshoofd van Rusland is hij in staat om op te staan tegen
de wereldregering,” voegde Williamson toe.

С переводом. Британский Епископ Ричард УильяС переводом. Британский Епископ Ричард Уилья……

Britse bisschop spreekt zich uit: ‘Rusland is
laatste obstakel voor nieuwe wereldorde’
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Meer voor ons in petto
De bisschop zei dat de Russen niet in Oekraïne vechten om het land
te verwoesten. Het doel is om Oekraïne te denazificeren en
demilitariseren. Het dwaze Europa loopt achter Amerika aan, dat
probeert Rusland te verpletteren, aldus Williamson.

De criminelen die over de wereld heersen, hebben volgens hem nog
meer voor ons in petto. “Er komt een kunstmatig gecreëerde
hongersnood,” zei hij. “Wees voorbereid. Eerst hielden ze ons voor de
gek met corona. Toen hielden ze ons voor de gek met Oekraïne, dat
Rusland al sinds 2014 provoceert. Rusland moet zichzelf verdedigen.”

“Ze willen Rusland vernietigen omdat Rusland het laatste obstakel is
voor de nieuwe wereldorde,” benadrukte de bisschop.

4.8
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Zorgminister Kuipers zegt dat we er rekening mee moeten houden
dat er vanaf de zomer of het vroege najaar 10 miljoen Nederlanders
besmet raken met corona. De minister voegt toe dat de GGD is
voorbereid op een nieuwe vaccinatiecampagne.

“Als je zes miljoen besmettingen zonder maatregelen hebt gehad in
drie maanden, dan is het niet vreemd om er rekening mee te houden
dat je een veelvoud daarvan, misschien wel 10 miljoen besmettingen,
kan krijgen van september tot april volgend jaar,” aldus Kuipers.

Trap er niet in
De minister krijgt op social media bakken kritiek over zich heen. “De
geesten worden rijp gemaakt voor nieuwe lockdowns, QR-codes en
mondkapjes. Trap er niet in,” schrijft rechtsfilosoof Raisa
Blommestijn.

Kuipers verwacht 10 miljoen
‘coronabesmettingen’ dit najaar: ‘Geesten
worden rijp gemaakt voor nieuwe lockdowns’

Robin de Boer • 3 juni 2022 21:25  67  5.105  2 minuten leestijd
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Neuroloog Jan Bonte voegt toe: “Ik weet niet hoe het bij jullie zit,
maar ik krijg hier zo langzamerhand wel een beetje de slappe lach
van. ‘Zolang het testen niet stopt, stopt de pandemie niet. En zolang
de pandemie niet stopt, stopt het testen niet’.”

“En dan gek opkijken als mensen het begrip pandemie (en
wetenschap en media) niet serieus meer nemen,” zegt huisarts Els
van Veen. “En als je zegt dat dit waanzin is ben je een wappie of
nepdokter. Nou, minister Kuipers; succes ermee! Als dit een
pandemie is, kun je elke snotneus uitroepen tot pandemie en dan
met dwang en drang aan de gang.”

En daarmee basta
“De angstzaaierij begint alvast. Ernst Kuipers waarschuwt voor 10
miljoen (!) coronabesmettingen in het najaar en wil dan 1,5 miljoen
vaccinaties per week zetten. Zullen we hem gewoon keihard
uitlachen?” vraagt rapper Kafka.

Journalist Annelies Strikkers reageert: “De campagne om in het
najaar nog meer rechten in te perken, komt op gang. Ik deed niet
mee, ik doe niet mee en zal ook nooit meedoen. En daarmee basta.”

Minister Kuipers gaat ook een Landelijke Functionaliteit
Infectieziektebestrijding oprichten, ‘om snel te kunnen opschalen in
het geval van een pandemie’. “Een mooie samenwerking tussen de
GGD, het RIVM en het ministerie van VWS,” zegt Kuipers.

Ernst Kuipers
@ministerVWS

We moeten goed voorbereid zijn op een mogelijke 
nieuwe pandemie. Om snel te kunnen opschalen in 
het geval van een pandemie, richt ik de Landelijke 
Functionaliteit Infectieziektebestrijding op. Een mooie 
samenwerking tussen @GGDGHORNL, @rivm en 
@minvws. 
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Heel sinister en cynisch
Ook daar komt veel kritiek op. “Ik heb al het vertrouwen in Kuipers
verloren. Hij heeft totaal geen antwoord vanuit de gezondheid van
ons lichaam. Alles is gericht vanuit de farmaceutische industrie,”
schrijft voormalig brandweercommandant Wim Junte.

Van Veen haakt hierop in: “Ik vind het ook erg dat de overheid
gezondheid puur als verdienmodel ziet en als middel om mensen
onder de knoet van een coronatoegangsbewijs te krijgen. Aan
gezonde mensen valt niets te verdienen, klopt, maar de ontwikkeling
deze kant op is wel heel sinister en cynisch, minister Kuipers.”
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De politiek moet opkomen voor wetenschappers en hun een veilige
werkomgeving bieden, zei minister Robbert Dijkgraaf tijdens een debat in
de Tweede Kamer. Hij reageerde daarmee op een ingezonden brief van
honderden ‘wetenschappers’ in de Volkskrant.

Zij namen het in de brief op voor RIVM-baas Jaap van Dissel, die vorige
week door FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren werd beschuldigd van
corruptie.

Ironisch genoeg opende diezelfde Dijkgraaf in 2020 nog frontaal de
aanval op Van Dissel en het OMT. Hij ondertekende een manifest waarin
werd opgeroepen de vermenging van wetenschappelijk advies en
beleidsadvies te stoppen. Het kan verkeren.

Lijkt wel een afgesproken offensief
Er komt veel kritiek op de brief. “De leden van het OMT slaan terug: er is
maar één waar geloof, de anderen zijn ketters die mensenlevens op hun
geweten hebben. Zou een krant als de Volkskrant dit religieuze
fundamentalisme niet in perspectief moeten zetten?” vraagt
wetenschapsfilosoof Martijntje Smits.

‘Wetenschappers’ die in de bres springen voor Jaap
van Dissel ‘buitengewoon innig verstrengeld met
Big Pharma’

Robin de Boer • 3 juni 2022 14:30  44  6.475  2 minuten leestijd
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“Ik en andere wetenschappers voelen ons niet vertegenwoordigd door
het standpunt van Marc Bonten, Marion Koopmans en Robbert
Dijkgraaf,” stelt arts Jona Walk. “Juist het mengen van wetenschap en
politiek tijdens corona bedreigt het vertrouwen in de wetenschap en het
functioneren van de democratische rechtsstaat.”

Freelance journalist Eva Munnik voegt toe: “Lijkt wel een afgesproken
offensief. Wetenschappers en kabinetsleden die aandacht zoeken over de
woordkeuze van een kleine politieke partij. En nergens gaat het meer
over de aanleiding: het kabinet dat wetenschappers vraagt hun adviezen
aan te passen en daarover liegt.”

Follow the money
Neuroloog Jan Bonte heeft de lijst van ondertekenaars onder de loep
genomen. “Heel lang, maar ik pik er twee uit die ik uit de neurologie ken.
En dan kijk ik even naar de conflicterende belangen en de innige banden
met de farmaceutische industrie.”

Onder meer Bas Bloem, hoogleraar neurologie van het Radboudumc,
ondertekende de brief. Hij zat in de wetenschappelijke adviesraad van de
Italiaanse farmaceut Zambon.

Van Dissel krijgt daarnaast steun van Michael D. Ferrari, hoogleraar
neurologie van het LUMC. Hij kreeg onderzoeksgeld van of deed
advieswerk voor onder meer AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer
en Johnson & Johnson.

“Dit zijn er maar twee, maar ik heb er veel meer gezien die
buitengewoon innig verstrengeld zijn met Big Pharma,” aldus Bonte.
Tegen Dijkgraaf zegt de neuroloog: “Follow the science? Of misschien
toch maar beter follow the money.”

Eerder bleek dat OMT-lid Bonten zijn connectie met Pfizer en
AstraZeneca had verzwegen.
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Een enorme overwinning voor Canadezen die belang hechten aan
gezondheidssoevereiniteit. De 13 amendementen op de Internationale
Gezondheidsregeling van de WHO zijn niet aangenomen! Dat schreef het
Canadese parlementslid Leslyn Lewis woensdag op social media.

Op haar website laat ze weten dat burgers van over de hele wereld heel
hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de amendementen
afgelopen week tijdens de World Health Assembly niet zijn aangenomen.
Deze veranderingen zouden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
meer macht geven over het pandemiebeleid in de afzonderlijke lidstaten.

“We hebben NEE gezegd tegen een groep ongekozen bureaucraten die
zich bemoeien met onze pandemierespons,” benadrukt Lewis.

Petitie
Het begon allemaal op 18 januari jongstleden, toen de amendementen
werden voorgesteld door de regering Biden. Het parlementslid merkt op
dat die amendementen waren gehuld in geheimzinnigheid.
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WHO: ‘Dit is een enorme overwinning voor
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Robin de Boer • 3 juni 2022 18:00  39  8.942  2 minuten leestijd
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regels, aangezien amendementen tenminste vier maanden voor een
World Health Assembly moeten worden ingediend.

Overwinning!
Op 27 mei werden de nieuwe amendementen gepubliceerd door de WHO
en aangenomen door de World Health Assembly.

“Overwinning!” schrijft Lewis. Ze merkt op dat de nieuwe amendementen
waarschijnlijk onwettig zijn en bovendien een heel stuk milder dan de
oorspronkelijke amendementen. “Mede doordat wij alarm hebben
geslagen, kon er geen consensus worden bereikt en heeft de WHA de
oorspronkelijke amendementen laten vallen. Wij hebben gewonnen!”

Nu moeten we het aanstaande pandemieverdrag zeer nauwlettend in de
gaten houden om ervoor te zorgen dat de WHO niet opnieuw probeert
meer macht naar zich toe te trekken, benadrukt Lewis.
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Op 17 mei lanceerde Lewis de petitie Stop the Treaty. Een dag later
vroeg ze premier Justin Trudeau in het parlement waarom Canada zou
overwegen deze amendementen te ondertekenen. Op Facebook legde ze
uit waarom ze zo zorgwekkend zijn.

Op 19 mei publiceerde CBC, dat jaarlijks 1,2 miljard dollar van de
overheid krijgt, een artikel waarin ze werd bekritiseerd. Er kwamen
‘experts’ aan het woord die haar beschuldigden van misleiding, het
aanwakkeren van angst en het verspreiden van complottheorieën.

Op 22 mei kwam Lewis tot de ontdekking dat die zogenaamde experts
helemaal niet neutraal zijn, maar banden hebben met de Trudeau
Foundation en zelfs de WHO.

Brief aan minister van Volksgezondheid
Op 23 mei stuurde het parlementslid een brief aan minister van
Volksgezondheid Jean-Yves Duclos, tevens leider van de Canadese
delegatie bij de World Health Assembly, waarin ze hem met klem
verzocht om de amendementen niet te ondertekenen. Ook verwees ze
naar haar petitie, die meer dan 22.000 keer was ondertekend.

Ook in andere landen begonnen mensen zich te verzetten. Op 24 mei
bleek dat de amendementen die waren ingediend door Biden niet langer
op tafel lagen en dat nieuwe amendementen waren ingediend bij de
Working Group on Pandemic Response (WGPR). Dat is in strijd met de
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KLM mag nieuwe vliegers niet meer vragen naar hun vaccinatiestatus
tegen corona en dit gebruiken om kandidaten af te wijzen, op straffe
van een boete van 100.000 euro per overtreding. Dat heeft de
rechter donderdag bepaald.

De rechter weegt nadrukkelijk mee dat de effectiviteit van de
maatregel te betwisten valt en dat de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer in dit geval zwaarder weegt dan het belang dat KLM zegt
na te streven met deze maatregel, aangezien er ook andere
oplossingen mogelijk zijn. KLM legt daarmee te veel druk op nieuwe
piloten om zich alsnog te laten vaccineren, aldus de rechter.

Niet acceptabel
Voor de vliegers is deze uitspraak van belang omdat het KLM hiermee
wederom duidelijk wordt gemaakt dat eenzijdig handelen – op dit
gebied of op andere gebieden – niet acceptabel is, stelt de
Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), die een kort geding
aanspande. “Ook zien we hierin de bevestiging dat afspraken ook
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gelden voor vliegers die nog niet in dienst zijn.” De VNV is blij met de
uitspraak van het Amsterdams gerechtshof.

Geweldig
Het vonnis leidt tot verheugde reacties. “Dit is een grote overwinning,
mensen,” stelt gezondheidswetenschapper Yvonne Simons. FVD-
voorman Thierry Baudet schrijft: “Geweldig.”

“I’ll drink one to that. Maybe even two,” zegt neuroloog Jan Bonte.
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Inwoners van Groningen en Friesland moeten de grootste afstand
afleggen om contant geld op te nemen bij een Geldmaat. De afgesproken
norm wordt daar lang niet gehaald dat maximaal een kwart procent van
de bevolking verder dan vijf kilometer van een geldautomaat mag
wonen.

Kamerlid Henk Nijboer heeft vragen gesteld aan de minister. Hij wil
weten waarom de norm in een aantal delen van Nederland niet wordt
gehaald. Hij vraagt ook of het kabinet bereid is te zorgen voor voldoende
pinautomaten ‘juist in een regio waar voorzieningen al onder druk staan’.

De Nieuwe Wereldorde, weet je wel
“Het wordt steeds moeilijker om bij een pinautomaat geld op te nemen.
Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon! De reden ligt volgens onze onder
curatele stellers in het feit dat er steeds minder met contant geld wordt
betaald. De gewoonlijke gotspe,” stelt arts Matthijs Schoemacher in een
Twitterdraad.

“Gewoon de werkelijkheid omdraaien. Met ‘cash’ betalen, wordt ons
steeds moeilijker gemaakt om dat tenslotte geheel onmogelijk te maken.
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De Nieuwe Wereldorde, weet je wel. Totale controle over alle facetten
van ons leven. Big Brother bepaalt alles,” vervolgt de arts.

“Alleen zij weten en bepalen wat goed voor ons is. Zo zijn ze uitermate
bezorgd over onze gezondheid, met name als het gaat om de jaarlijkse
griepepidemie, die ons sinds mensenheugenis bezoekt. Daarbij vallen alle
ziekten en zieken in het niets,” schrijft Schoemacher.

Niet dus
“Sinds begin 2020 gaat het om een net ontdekt ‘killervirus’ dat alleen te
bestrijden valt met een door hen razendsnel ontwikkeld vaccin. En wel
iedereen op de gehele wereld. Jong en oud. Pas dan is iedereen veilig.
Na de ‘prik’. Hoe vaak is niet bekend,” vervolgt hij.

“Ondersteund door de meest fantastische coronaveiligheidsregels, nooit
eerder in de geschiedenis der mensheid vertoond. Het gaat toch volgens
de WHO om een pandemie met de A-status infectieziekten. Niet dus,
zoals al lang is gebleken,” benadrukt de arts.

“Ondertussen gaan onze weldoeners en redders in Davos gewoon door
om de mensheid voor allerlei rampen te besparen. Aanwezig aldaar onze
grote leider en zijn opvolgster, en een grote afvaardiging van de Tweede
Kamer. Bij de gratie Gods.”

Nooit eerder vertoonde ramp
“Inmiddels voltrekt zich in de wereld een nooit eerder vertoonde ramp.
Waarbij het grootste deel van onze bevolking ongewild wordt betrokken.
En zijn wij ongewild overgeleverd aan de grillen van Ursula en haar EU
en de door Schwab benoemde Zelenski,” zegt Schoemacher.

“Alleen: wij willen Holland houden! Wij geven Holland nooit! Alles sal reg
kom. Houdt braef stant. Nexit!” besluit de arts.

4.9

Beoordeel dit artikel


