
PVV-er MARTIN BOSMA ZET COMPLOTTERS -MINSTER BRUIJNS-SLOT EN STEEF DE
BRUIJN- IN HUN COMPLOT-HEMD

Martin Bosma leest minister Bruins Slot (en Steef de Bruijn) de les: "Er zijn genoeg complottheorieën
(complotten) die kloppen"

19 januari 2023

https://www.ninefornews.nl/martin-bosma-leest-minister-bruins-slot-de-les-er-zijn-genoeg-complottheorieen-die-kloppen/

CDA-minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat ze zich zorgen maakt over "de
aantrekkingskracht van complottheorieën". Volgens haar is het van belang dat we de verspreiding van
complottheorieën tegengaan.

GPPB.: De term "complottheorie" is een censuur-wapen dat door de deepstate-elite, globalisten en
WEF/MSM/RD gehanteerd wordt om feitelijke en essensiele waarheden die de globalistische leugen- en
propagandamachines exposen, te diaboliseren en te brandmerken met genoemde geijkte term. RD-satanist
Steef de Bruijn is ook zo'n landverraderlijke complottheorie-brandmerker en daarin praat hij doorlopend de
satanische WEF-elite "politiek-correct = corrupt" naar de mond. Steef de Bruijn is van exact dezelfde geest als
minister Bruijns-Slot. Steef de Bruijn spreekt dan ook dezelfde graftaal en hij zal zich wel satanisch gestijfd
voelen in de complottheorie-retoriek van minister Bruijns-Slot.

PVV-Kamerlid Martin Bosma stelde de minister vervolgens een aantal lastige vragen. "Je hebt in links-liberale
kringen allemaal van die modetjes en van die grillen. Dan lopen politici daarachteraan. Zo'n gril was een tijd
"nepnieuws". Dat schijnt dan een heel groot probleem te zijn. Mevrouw Ollongren, de voorganger van deze
minister, kwam met een heel plan. Dan vroegen we: wat is dan "nepnieuws", wie bepaalt dat, wat is "nep" en
wat klopt wel? Daar kwam niet zoveel uit," zei hij.

"De huidige mode is "complottheorieën". Dat is ook weer zo'n kreetje dat te pas en te onpas tevoorschijn
komt. Dan denk ik: wanneer is iets nou "een complottheorie"? Wat is dat nou precies, "een complot", en hoezo
zouden complottheorieën (complotten) niet kloppen?" vervolgde Bosma.

Videoclip:
https://twitter.com/i/status/1616094896686866436

De vraag der vragen
"Er zijn genoeg complottheorieën (complotten) die kloppen. Wie is de Staat om te zeggen dat sommige
complottheorieën niet kloppen en sommige weer wel? Hebben Nederlanders niet gewoon het recht om in
complottheorieën te geloven? Dat zijn een paar heel serieuze vragen en ik krijg daar graag antwoord op. Kan
de minister een opsomming geven van de complottheorieën die niet kloppen?" vroeg het Kamerlid.

GPPB.: Bosma zet minster Bruins Slot, Ollongren, de MSM/RD (Steef de Bruijn) in hun zwakzinnige complot-
hemd. Er zijn tal van ge-etiketteerde complotten die al uitgekomen zijn en nog zullen uitkomen, maar er zijn
ook genoeg complottheorieën die niet kloppen en die juist gehanteerd/gepubliceerd worden door de
complottheorie-brandmerkers, zoals Steef de Bruijn dat is.

Een MINUSCUUL kleine greep artikelen en linken die de lavastroom aan complottheorieën in het
RD.NL expoost, die pure leugens blijken te zijn:

1. Dat koken op gas "astmatische problemen veroorzaakt bij tienduizenden kinderen":

http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPSYCHOPATENKRANT_RDzoNL_BRAAKT_KOKENzp
OPzpGASzpFAKENIEUWSzpMSMzpPROPAGANDAzpOM_GEORKESTEERDE_ENERGIECRISIS_TE_PROMOTEN.html 

http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzoNLzpFAKENIEUWSzpTOVERDOOSzq_zhKOKE
N_OP_GAS_GEVAARLIJK_VOOR_KINDERENzhzm_KOMT_BIJ_DE_SATANISCHE_WEF_VANDAAN.html

2. Dat oversterfte -door killervaccins- wordt veroorzaakt door "corona-virus" en door "global-
warming":
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http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTWEEKOPPIG_BAALMONSTER_RDzpSGP_PROMOOT
zpGIGANTISCHEzpOVERSTERFTEzpKILLERVACCINS_EN_REFOPRIESTERSCHAAR_HEULT_MEE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTOPPUNT_VAN_ELITEzpMSMzpRDznKRANKZINNIG
HEIDzq_zhMASSALE_OVERSTERFTE_KILLERzpCzpINJECTIESzpTOEGESCHREVENzpAANzpKLIMAATVERANDERINGzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGEESTELIJKzpGESTOORDEzpDUITSEzpVOLKSGEZO
NDHEIDSMINISTER_ZEGT_DAT_zhKLIMAATVERANDERING_OORZAAK_IS_VAN_GEZONDHEIDSCRISESzh.html

3. De zwakzinnige Navo/MSM/RD-oorlogspropaganda tegen Rusland:

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKMSMzpILLUMINATIEzpPLUSzpNSBzpKRANT_RDzo
NL_SCHUIVEN_NAVOznAGRESSIE_IN_SCHOENEN_RUSLAND.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKUPDATEzpKRANKZINNIGzpFASCISTISCHE_WESTER
SE_HAATznPROPAGANDA_JEGENS_RUSLAND.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKW ESTERSE_LEUGENznPROPAGANDA_TEGEN_VLAD
IMIR_POETIN_EN_RUSLANDzm_METzpSUPPORTzpVANzpREFOzpFASCISTzpDUOzpRDzpSGP.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKNEDERLANDSE_JOURNALISTE_EXPOSES_MSMzpRD
zpSGPzpALSzpPROPAGANDAzpMACHINES_VOOR_HET_OEKRAINSE_NAZIznREGIME.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKUSAzpSABOTAGEzpNORDSTREAMzpPIPELINE_zn_B
RANDHOUTVOORDEHELKRANTzm_RDzoNL_SATANISEERT_EROPLOS_zb.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDIABOLUSznKRANTzm_RDzoNLzm_ZET_ANTIzpRU
SLANDzpPROzpNAZIzpPROPAGANDA_IN_DE_HOOGSTE_VERSNELLING.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKZIEKMAKENDE_ANTI_RUSLANDPROPAGANDA_IN_
OVERDRIVE.html

4. De valse beweringen dat er een "coronacrisis", een "klimaatcrisis", een "energiecrisis", een
"voedselcrisis" en een "stikstofcrisis" bestaan:

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRIEzpGLOBALISTISCHE_KLIMAATHOAXznPSYCHO
PATEN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDznKLIMAATznHOAXER_STEEF_DE_BRUIJN_SPOT
_METzpDEzpGODzpVANzpHETzpKLIMAAT.html 

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSATANISCH_DAGBLAD_RDzoNL_PROMOOT_GLOBA
LWARMINGHOAX.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKER_BESTAAT_GEEN_STIKSTOFCRISIS_zn_WEFznKR
ANTzm_RDzoNLzm_DOET_VOLOP_MEE_OM_BOEREN_VALSELIJKzpALSzpTERRORISTENzpAFzpTEzpSCHILDEREN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCO2znGEKTE_INGEZET_ALS_HANDELSWAAR_VOOR
zpWESTERSEzpDICTATUUR.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCORONAzpSTIKSTOFzpKLIMAATzpENERGIEzpVOE
DSELzpCRISISzm_GEORKESTREERDzm_GEPROGRAM EERDzm_GEINFILTREERD_DOOR_DE_WEF_zn_RD_EN_SGP_LOPEN_ERIN_VO
OROP_zb_.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCORONAznTIRANNIE_EXPLODEERT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzpGWzpPROPAGANDA_IS_GOEBELIAANS_NAZIS
TISCH.html

5. De helse leugens dat de mNRA-injecties levens redden, ziektes en ziekenhuisopnames voorkomen: 

http://www.derokendevlaswiek.com/2023_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTWEEKOPPIG_BAALMONSTER_RDzpSGP_PROMOOT
zpGIGANTISCHEzpOVERSTERFTEzpKILLERVACCINS_EN_REFOPRIESTERSCHAAR_HEULT_MEE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhCOMPLOTTHEORIEzh_ISzpWERKELIJKHEIDzpGE
WORDEN_DEPOPULATIE_IN_VOLLE_GANG.html
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AGANDA_ISzpDODELIJKERzpDANzpRATTENVERGIF.html
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-------------------------------------------------------

Bosma: "Ik geloof zelf in diverse complottheorieën (complotten), bijvoorbeeld dat de EU erop uit is om onze
nationale soevereiniteit te vernietigen. Ik geloof ook dat D66 complotteert om onze democratie te
ondermijnen," zei het Kamerlid. "De vraag der vragen is: wie is de Staat om uit te maken wat wél een koosjere
complottheorie is en wat niet?"

Minister Bruins Slot zei dat een complottheorie "een specifieke vorm van des- of misinformatie is, waarbij
mensen de overtuiging hebben dat bepaalde gebeurtenissen of situaties in het geheim en achter de schermen
zijn gemanipuleerd door actoren met verkeerde bedoelingen".

GPPB.: Minister Bruijns Slot ventileert zelf een mega-complottheorie door waarheidsfeiten te scharen onder
mis- en desinformatie, aangezien de torpedering van waarheidsfeiten wel degelijk plaatsvindt, met name
door de valse retoriek die minister Bruijns Slot hier ten beste geeft. Van deze valse retoriek bedienen de over
lijken gaande Steef de Bruijn en Van der Staaij en Co zich doorlopend. Met name het WEF is een
manipulerend bolwerk dat de satanische Great Reset bezig is te implementeren; er openlijk voor uitkomt om
de mensheid te depopuleren, aka Billy the Kill; te chippen; dodelijk te injecteren en de wereld in een
satanisch artificial intelligence-klimaat wil storten, waarin alleen menselijk shipped robots worden geduld.

Bruins Slot: "Complottheorieën gaan vaak hand in hand met wantrouwen in traditionele media, wetenschap
en overheid. Achter het verspreiden van complottheorieën zitten vaak geen kwade intenties, maar zorgen of
vragen. Het is dus niet altijd met opzet. Het is niet aan mij om te bepalen welke theorie wel of niet een
complottheorie is. Ik zie op dat vlak vooral een rol voor de onafhankelijke media en de onafhankelijke
factcheckers," zei Bruins Slot.

GPPB.: Dat de propaganda-leugen-machine MSM/RD-media -net als de demo-politiek- kuis-en-kuis verrot is,
is voor miljoenen horizontaal-ontwaakte mensen al geen vraag meer. 

Bosma vroeg vervolgens: "De Staat zegt dus niet bij monde van deze minister: hierbij stel ik officieel vast
dat de ene complottheorie niet klopt en de andere complottheorie wel klopt? Het ministerie van
Binnenlandse Zaken wordt vooralsnog niet omgevormd tot een ministerie van Waarheid, om het maar in
1984-termen te gieten?"

De minister zei dat ze dat boek twee keer heeft gelezen. "De AIVD waarschuwt ervoor dat complottheorieën
soms een aanjagende werking hebben op bepaalde mensen, een kleine groep, die daarin aanleiding zien om
extremistisch gedrag te vertonen. Dat is iets anders dan de rol van Binnenlandse Zaken die bepaalt wat wel
en wat geen complottheorieën zijn," beweerde Bruins Slot.

GPPB.: Waar de AIVD voor waarschuwt is een complottheorie van de bovenste plank, namelijk, om
waarheidsklokkenluiders de mond te snoeren, met name als genoemde klokkenluiders de valse
depopulatie/total-control-retoriek exposen omtrent de klimaathoax, de covid-plandemie, de Navo-oorlog in
Oekraïne, de implementatie van het 666-tijdperk (Great Reset) door de Nieuwe Wereldorde promotors,
WEF/WHO/VN/EU/MSM/RD, aka Billy the Kill.

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_ZESDE_EN_LAATSTE_FASE_VOOR_DE_IMPLEME
NTATIE_VANzpDEzpNIEUWEzpWERELDzpORDE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKMSMznRDzoNLznDEEPSTATEznCznVACCINznPROPAGANDA_ISzpDODELIJKERzpDANzpRATTENVERGIF.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKMSMznRDzoNLznDEEPSTATEznCznVACCINznPROPAGANDA_ISzpDODELIJKERzpDANzpRATTENVERGIF.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzoNLznCznVACCINznPROPAGANDA_IS_EUTHANASIEzpPROMOTIE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzoNLznCznVACCINznPROPAGANDA_IS_EUTHANASIEzpPROMOTIE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPROzpKILLERVACCINzpPROPAGANDAzpKRANT_RDzoNL_STAAT_1_OP_1_MET_NAZIznPROPAGANDA_VAN_JOZEF_GOEBELS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPROzpKILLERVACCINzpPROPAGANDAzpKRANT_RDzoNL_STAAT_1_OP_1_MET_NAZIznPROPAGANDA_VAN_JOZEF_GOEBELS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHET_RDzoNL_MAAKT_PROPAGANDA_VOOR_HET_FORMULIER_VANzpDEzpSATANISCHEzpCORONAzpRELIGIE.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHET_RDzoNL_MAAKT_PROPAGANDA_VOOR_HET_FORMULIER_VANzpDEzpSATANISCHEzpCORONAzpRELIGIE.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_ZESDE_EN_LAATSTE_FASE_VOOR_DE_IMPLEMENTATIE_VANzpDEzpNIEUWEzpWERELDzpORDE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_ZESDE_EN_LAATSTE_FASE_VOOR_DE_IMPLEMENTATIE_VANzpDEzpNIEUWEzpWERELDzpORDE.html

