
Bilderberger Ollongren en de implementatie van het 'Wahrheit Ministerium'

De kogel is door de kerk, de aanval op
het vrije woord is bekrachtigd door het
'befehl' van jonkvrouw Ollongren
namens het neo feodaal regime dat zij
vertegenwoordigt. Op 18 december jl. is
er een nieuwsbericht en een Kamerbrief
uitgegaan door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
koninkrijksrelaties. In dit nieuwsbericht
wordt de link tussen het raadgevend
referendum over de Wiv
(sleep/aftapwet) en "buitenlandse
beïnvloeding" cq. "desinformatie door
pro-Kremlin media" gelegd. Als je het nieuwsbericht zo op het eerste oog leest bekruipt je het gevoel
dat de Koude Oorlog een herleving heeft ondergaan. Niets is minder waar, het betreft een 'realiteit'
die door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66), De Europese
Commissie en de NAVO wordt ervaren.
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Waar deze 'ervaring' op is gebaseerd mag Joost weten, het klootjesvolk en ander gespuis moet het
doen met berichtgevingen in de gecontroleerde en geïnfiltreerde media en persberichten die vanuit
het Politburo te Brussel worden verstrekt. Een ander geluid wordt immers betiteld als 'fake news'
een term die inmiddels als een boemerang op de mainstream media is geland. De oplossing van
mevrouw Ollongren is te spreken "met vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, Google en
Microsoft over de maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van desinformatie
tegen te gaan. Zij sprak over mogelijke maatregelen en reeds genomen stappen. Zo werken Facebook,
NU.nl en de Universiteit Leiden samen in een speciaal dashboard waarin artikelen te zien zijn die door
Facebookgebruikers zijn aangemerkt als nepnieuws."

De eerste vraag is natuurlijk van wie zij het democratische mandaat heeft gekregen om met deze
partijen te spreken over de te nemen maatregelen? De antwoord op deze vraag brengt je dichterbij
de realiteit van wat er op macro niveau aan de gang is. We hebben het gezien tijdens de verkiezingen
in de Verenigde Staten waar de Russen werden beticht (zonder bewijs overigens) van inmenging in
de stembusgang van de Amerikanen. Dezelfde modus operandi wordt nu op het Europese vasteland
toegepast om een censuur-agenda te kunnen legitimeren en een pretext voor het aanstaande
raadgevend referendum.

Hier ligt een centrale agenda cq. aansturing aan ten grondslag, want op 12 november 2017
publiceerde de Europese Commissie het volgende nieuwsartikel: "Call for applications for the
selection of members of the High Level group on Fake News". Een nieuwsbericht die nagenoeg één-
op-één is gekopieerd door het ministerie van binnenlandse zaken.



Vraag twee waar is de gevestigde
orde bang voor? Het moge
duidelijk zijn dat door de invloed
van het Internet en de vrije
stroom van informatie en
gegevens de perceptie van de
gemiddelde ingezetene (burger)
danig gevormd kan worden dat hij
of zij de realiteit begint te
ontwaren. En dit vormt natuurlijk
een bedreiging voor de

gevestigde orde en haar machtsbasis. Ook zien we in het Westen en met name in Amerika een
ontwikkeling die sterk doet denken aan het voormalige Oostblok (Warschaupact) alleen met dien
verstande dat de verpakking van het kapitalisme eromheen zit en de rollen nu zijn omgedraaid.

Corporaties, het militair industrieel complex (in handen van diezelfde elite) bepalen de politieke
agenda en dus niet het electoraat dat d.m.v. zogenaamde volksvertegenwoordigers haar stem ten
gehore probeert te brengen. De recente stap van het Amerikaanse FCC om een streep te zetten door
het netneutraliteit baant een weg om het informatieverkeer op het Internet te controleren en te
centraliseren.
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Dit sluit naadloos aan bij wat de Europese Commissie, de NAVO en het ministerie van binnenlandse
zaken aan de andere kant van de grote plas probeert te bereiken:

"Ollongren zal de gesprekken de komende periode voortzetten om tot nadere stappen te komen. Ook
vinden er in januari gesprekken plaats met mediapartijen.

Daarnaast is minister Ollongren in Straatsburg geweest om te praten over de Europese aanpak van
desinformatie. Nederland zal zich inzetten voor de versterking van de ‘East StratCom Taskforce’ die
desinformatie door pro-Kremlin media identificeert, benoemt en feitelijk weerlegt.

Tevens start de Europese Commissie een publieke consultatie waarin het publiek wordt gevraagd
informatie en ervaringen over nepnieuws te delen. Ook pleit Nederland voor een intensievere
samenwerking tussen de EU en de NAVO op dit thema."

Het orkest wordt strak gedirigeerd en slaat dezelfde toon aan waar het de term 'desinformatie'
betreft. Je zou verwachten dat de journalistiek, als hier nog sprake van is, objectief verslag zou doen
van deze ontwikkelingen, maar nee ze worden zelfs gerekruteerd als STASI Inoffizieller Mitarbeiter.
Het adagium van Lenin, de beste manier om de oppositie te controleren is om deze te leiden:

"Daarnaast zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kandidaten benaderd voor
de ‘high level group fake news’ die de Europese Commissie gaat oprichten. Hierin zullen journalisten,
wetenschappers en experts zich buigen over het fenomeen nepnieuws en aanbevelingen doen voor
een gezamenlijke aanpak."

Maar misschien kan de echtgenote van jonkvrouw Ollongren in 'Zondag met Lubach' er voor zorgen
dat er een itempje aan gewijd kan worden en we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag.
Orwell's ministerie van Waarheid of leugen? Bilderbergganger Beatrix vatte dit het beste samen "De
leugen regeert.." en wordt met de dag groter.
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Bronnen:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-
group-fake-news (https://archive.fo/Dsbvv)

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3567
&NewSearch=1&NewSearch=1 (https://archive.fo/1RBi0)

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=721

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/nieuws/2017/12/18/buitenlandse-beinvloeding-bestrijden-door-samenwerking-
overheden-media-en-bedrijfsleven (https://archive.fo/lYTAx)

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2017/12/18/kamerbrief-over-heimelijke-
beinvloeding-van-de-publieke-opinie-door-statelijke-actoren (https://archive.fo/G8QSL)

http://www.parool.nl/kunst-en-media/-niet-een-zin-is-per-ongeluk-bij-zondag-met-
lubach~a4145856/ (https://archive.fo/DH8Mk)


