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Beste Lezers, 
 
Hierbij de wekelijkse nieuwsselec�e van de VVJ. We hebben weer een aantal nieuwsberichten van 
de leden gekozen van de nieuwsfeed-pagina op de website van de VVJ en vullen dat aan met nieuws 
van buiten dat mogelijk ook interessant is.  
 
Het doel hiervan is om van actuele berichten en onderwerpen van alterna�eve nieuwskanalen op de 
hoogte te zijn, en het delen van ar�kelen hiermee te bevorderen. Het is tevens een uitnodiging de 
nieuwsfeed te bezoeken om te zien wat leden van de VVJ posten. 

 

Nieuws uit de Feed op de website Vrijejournalisten.nl 

 

3 oktober 2022 
De strijd om de wijze van energieproductie kent vele, vaak ook tegenstrijdige, gezichten. Dat laat dit 
artikel van Rypke Zeilmaker zien.  
 
Interessante �jden 
Waddenvereniging procedeert voor (nog) hogere energierekening 

Het fondsenwervende marke�ngbedrijf Waddenvereniging stapte afgelopen week –aldus de eigen 
website– met andere fondsenwervende subsidiebedrijven (Wereldnatuurfonds) uit de 
probleemindustrie (het Goede Doel) naar de rechter om gaswinning te blokkeren in de Noordzee. 

Hun stap naar de rechter is opmerkelijk, omdat ze tegelijk de industrialisa�e van die Noordzee met 
windturbines voorstaan. Door die lobby (Gemini 1 en 2 boven Schiermonnikoog) komen omvangrijke 
stroomkabels dwars door het Wad te liggen, volgens een kabinetsbesluit uit 2021. 

h�ps://www.interessante�jden.nl/2022/10/03/waddenvereniging-procedeert-voor-nog-hogere-
energierekening/ 

 

3 oktober 2022 
De Duitse Corona-Ausschuss heeft veel goed werk verzet om tot inzicht te komen in wat er allemaal 
speelt bij het fenomeen Corona. Door interne verdachtmakingen is het team nu uiteengevallen. 

 
Ellaster 
Dr. Reiner Fuellmich gaat door na de breuk met de Duitse Corona-onderzoekscommissie 

Advocaat Reiner Fuellmich rich�e �jdens de corona lockdowns een Corona-onderzoekscommissie 
op, om de fraude omtrent het beleid en de vaccins te onderzoeken. Onenigheid over de financiële 



gang van zaken leidde tot een breuk met mede-oprichter Vivian Fischer. In een kort video-interview 
vertelt hij over zijn plannen om door te gaan met een interna�onale commissie. 

h�ps://www.ellaster.nl/2022/10/03/dr-reiner-fuellmich-gaat-door-na-de-breuk-met-de-duitse-
corona-onderzoekscommissie/ 

 

3 oktober 2022 
Willem den Heijer van EMK vissersorganisatie (Eenheid Maakt Kracht) geeft zijn kijk op de 
ontwikkelingen in de visserij die een normale beroepsuitoefening steeds meer frustreren. Daarmee 
ervaren ze vergelijkbare weerstand van de overheid als de boeren. 

LNN Media 
Steeds meer vissers moeten de handdoek in de ring gooien door het wanbeleid 

Het is moeilijk om in de gaten te krijgen welke krachten er verantwoordelijk zijn voor de algehele 
malaise waarin de visserij, maar ook de maatschappij, zich momenteel bevindt. Wat staat ons nog 
meer te wachten? 

h�ps://www.lnnmedia.nl/opinie/steeds-meer-vissers-moeten-de-handdoek-in-de-ring-gooien-door-
het-wanbeleid/ 

 

1 oktober 2022 
De gedeeltelijk afbraak van het MKB heeft de zegen van de Nederlandse Bank: “Steun houdt niet-
levensvatbare en niet-toekomst-bestendige bedrijven in stand”. Het gaat “vaak om bedrijven die toch 
al toe zijn aan een strategische heroriëntatie vanwege hun bijdrage aan de klimaatverandering”. 
Steun zou “verduurzamingsprocessen kunnen vertragen”, aldus DNB 

De Andere Krant 
Overheid: groot deel mkb mag failliet gaan 

Topfunc�onarissen van het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank vinden het niet 
bezwaarlijk als een flink deel van het mkb failliet gaat. Zij stellen dat faillissementen van energie-
intensieve bedrijven “duurzaamheid aanjagen” en “geen maatschappelijk ontwrichtende werking 
hebben”. Mkb-experts noemen de uitspraken schandalig en waarschuwen dat delen van het mkb op 
omvallen staan. 

h�p://deanderekrant.nl/nieuws/overheid-groot-deel-mkb-mag-failliet-gaan-2022-10-01 

 

30 september 2022 
Matthias Desmet is in de sector van de vrije media een veelgevraagde spreker. Hier spreekt hij met 
Del Bigtree van Highwire over zijn theorie over massaformatie. Mooi om te zien hoe in deze tijden 
nieuwe wereldomspannende contacten tot stand komen. 

S�ch�ng Vaccin Vrij 
Del Bigtree interviewt Ma�hias Desmet over het denken van de massa 

De Belgische psycholoog Ma�hias Desmet is wereldwijd bekend geworden vanwege zijn theorie 
over massaforma�e – kort gezegd een soort ideologische groepshypnose. In dit interview gaat hij 



nog een stap verder over wat hieraan ten grondslag ligt. Zijn uitleg over de meest basale kenmerken 
van het mens zijn, de func�e van onze ra�o en het kunnen leven in overgave zijn in deze �jd 
sublieme informa�e. Het is een lang interview, maar het biedt waardevolle handvaten om de 
komende winter(s) door te komen. Zeer de moeite waard! 

h�ps://s�ch�ngvaccinvrij.nl/highwire-del-bigtree-interviewt-ma�hias-desmet-over-het-denken-van-
de-massa/ 

 

Nieuws buiten de VVJ 

29 september 2022 
De aanvankelijk gevierde premier van Nieuw Zeeland Jacinda Ardern ontpopt zich steeds meer als 
een pleitbezorger voor een werelddekkende censuur van onwelgevallige meningen. 

BLCKBX.tv 
‘Autoritaire’ premier Nieuw-Zeeland wil einde online vrijheid van meningsui�ng 
 
In een toespraak voor de Verenigde Na�es roept Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, op om 
een einde te maken aan online vrijheid van meningsui�ng, die ze vergelijkt met een ‘oorlogswapen’. 

h�ps://www.blckbx.tv/buitenland/autoritaire-premier-nieuw-zeeland-wil-einde-online-vrijheid-van-
meningsui�ng 

 

Nieuws over het Nieuws 

3 oktober 2022 
NU.nl lijkt het boetekleed aan te trekken over haar berichtgeving over corona na een onderzoek van 
de voorzitter van Raad voor de Journalistiek. Ze hadden kritischer moeten zijn, oordelen zij achteraf. 
Maar wie het stukje boetedoening goed leest, concludeert dat ‘de jonge redactie’ ook niet wist waar 
Abraham de mosterd haalde. Bijvoorbeeld de twijfel die Van Dissel over de werking van het 
mondkapje zaaide zorgde voor onduidelijkheid, aldus dit ‘onderzoek’. NU.nl had dus harder de goede 
werking van de mondkapjes moeten onderstrepen, zo lijkt een van de ‘geleerde lesens’.  

Nu.nl 
Lessen van corona: NU.nl kan kri�scher en persoonlijker 

Op zondag blikt NU.nl terug op de week. Deze week schrij� hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over 
wat we hebben geleerd van de fouten in onze berichten over corona. 

h�ps://www.nu.nl/blog/6227296/lessen-van-corona-nunl-kan-kri�scher-en-persoonlijker.html 

 

 
-------------------------------------- 
Deze selec�e wordt wekelijks opgesteld door de Collec�eve Nieuwscommissie (CNC) van de VVJ. 
We selecteren uit de RSS-feed van de VVJ-leden. Ben je lid en komen jouw berichten daar niet in 
voor, neem even contact op met de VVJ.  Vragen of opmerkingen? Mail: belangrijknieuws@vvj.nu 


