
Bilderberg komt weer in persoon bijeen na 

pandemisch gat van twee jaar 
 

De conferentie in Washington, een oorlogsraad op hoog niveau, 

zal worden geleid door Jens Stoltenberg, secretaris-generaal 

van de NAVO 
 

 
 
Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, zal dit jaar de Bilderberg elite top in Washington DC 

leiden. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP 

 

Bilderberg is terug met een wraakactie. Na twee jaar van afwezigheid wordt de 

elite top opnieuw georganiseerd in een hotel in Washington DC, met een lijst van 

hooggeplaatste gasten waaronder de hoofden van de NAVO, de CIA, GCHQ, de 

nationale veiligheidsraad van de VS, twee Europese premiers, een gezonde dosis 

tech miljardairs, en Henry Kissinger. 

 

Wat een verschil hebben die twee jaar gemaakt. De westerse wereldorde, die de 

Bilderberggroep al zo'n 70 jaar stilletjes in de goede richting duwt, is volop in 

beweging. 

 

In 2019, de laatste keer dat Bilderberg in levenden lijve bijeenkwam, begon de 

conferentie met de optimistische onderwerpen " Een stabiele strategische orde" 

en "Wat nu met Europa?" Dit jaar echter riekt de agenda naar chaos en crisis. 

Bovenaan de agenda staat het nietszeggende en angstaanjagende onderwerp 



“Mondiale heroriëntaties", gevolgd door "NAVO-uitdagingen", waarvan 

Oekraïne duidelijk de grootste is. 

 

Om zeker te zijn, de conferentie in Washington is een oorlogsraad op hoog 

niveau, met aan het hoofd de secretaris-generaal van de NAVO, Bilderberg-

veteraan Jens Stoltenberg. Hij krijgt in het luxueuze Mandarin Oriental hotel 

gezelschap van de Oekraïense ambassadeur in de VS, Oksana Markarova, en de 

CEO van Naftogaz, het Oekraïense staatsbedrijf voor olie en gas. 

 

Zij zullen in de Empress lounge cocktails op maat drinken met enkele kopstukken 

van de geallieerde oorlogsinspanningen, waaronder Chrystia Freeland, de half-

Oekraïense vice-premier van Canada. 

 

De top is drukbevolkt met deskundigen op het gebied van Rusland en Oekraïne, 

waaronder de assistent-secretaris van defensie voor internationale 

veiligheidszaken, Celeste Wallander, en voormalig nationaal veiligheidsadviseur 

Nadia Schadlow, die zitting heeft in de elite-stuurgroep van Bilderberg. 

 

De conferentiezaal is uitgerust met videoschermen zodat verlegen 

hoogwaardigheidsbekleders virtueel aanwezig kunnen zijn, en het is zeer 

waarschijnlijk dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zal zoomen 

voor een bijdrage in T-shirt aan de besprekingen. Slechts enkele dagen voordien 

had Zelensky een ontmoeting met Bilderberg en met de vertegenwoordiger van 

de Amerikaanse inlichtingendiensten Alex Karp, die Palantir leidt, het beruchte 

door de CIA gefinancierde bedrijf voor bewaking en gegevensanalyse. 

 

Palantir, dat werd opgericht door miljardair Bilderberg-insider Peter 

Thiel, heeft ermee ingestemd "digitale steun" te verlenen aan het 

Oekraïense leger, volgens een tweet van de vice-premier van het land. 

 

De deelnemerslijst staat vol met militaire adviseurs, waaronder een voormalig 

voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, en een aantal flinke radertjes uit de 

oorlogsmachine van Washington. Een van de zwaarste deelnemers is James 

Baker, hoofd van het onheilspellend klinkende Office of Net Assessment. 

 

Bilderberg wordt soms afgedaan als een praatclub of een krankzinnige 

verbeelding van samenzweringstheoretici. Maar in werkelijkheid is het 

een belangrijke diplomatieke top, die dit jaar als vanouds wordt 

bijgewoond door uiterst hooggeplaatste trans-Atlantische politici, van de 

Amerikaanse minister van Handel tot de voorzitter van de Europese 

Raad. 

 



Velen beschouwen het als een ouder, minder flitsend Davos, dat jaarlijks door het 

Wereld Economisch Forum wordt georganiseerd. De twee evenementen hebben 

heel wat gemeen: er waren dit jaar namelijk drie trustees van het WEF op de 

conferentie, en Klaus Schwab, het grimmige hoofd van Davos, is een voormalig 

lid van de stuurgroep van Bilderberg. Zijn "Grote Reset" weegt zwaar op de 

conferentie in Washington, met "Ontwrichting van het Wereldwijde Financiële 

Systeem" als kernpunt van de agenda. 

 

Sommige ethici hebben moeite met de conferentie, omdat politici een gesprek 

over "Energiezekerheid en duurzaamheid" uitvechten met de CEO's van de 

oliegiganten BP, Shell en Total. Er is ook een "Post Pandemic Health" met de 

CEO's van Pfizer en GlaxoSmithKline, die dagenlang opgesloten zitten met 

investeerders van Wall Street en geen perscontrole krijgen. 

 

Bilderberg krijgt weinig aandacht, deels vanwege de connecties met de trans-

Atlantische inlichtingengemeenschap. 

 

De conferentie, die in het midden van de jaren vijftig werd opgericht als een 

gezamenlijk project van de Britse en de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft 

haar kaarten zo dicht tegen de borst gehouden dat de wereldpers het heeft 

opgegeven te proberen er een glimp van op te vangen. 

 

De opstelling van de conferentie van dit jaar, onder leiding van het hoofd 

van de CIA, William Burns, weerspiegelt die wortels. 

 

Burns is een voormalig ambassadeur van de VS in Rusland en werd verkozen tot 

lid van de Bilderberg stuurgroep slechts een paar maanden voordat Joe Biden hem 

de baan gaf, waarop hij discreet zijn zetel neerlegde. 

 

Vier andere actieve chefs van inlichtingendiensten zijn aanwezig: het 

hoofd van het Britse hoofdkwartier voor communicatie van de regering; 

de directeur van het Franse agentschap voor externe inlichtingen, 

DGSE; de leider van het Amerikaanse agentschap voor cyberveiligheid 

en infrastructuurbeveiliging; en de nationale veiligheidsadviseur van 

Biden, Jake Sullivan. 

 

Voormalige spionagehoofden bij de besprekingen zijn onder anderen 

David Petraeus (CIA) en Sir John Sawers (MI6), nu bestuurslid van 

Bilderberg en BP. 

 

En natuurlijk zal Klaus Schwab's mentor, Henry Kissinger, zitting houden aan de 

bar van het hotel. 

 



Ongelooflijk, Kissinger, 99, bezoekt Bilderberg sinds 1957. 

 

De prins van de realpolitik is de ideologische peetvader van Bilderberg zo lang 

als iemand zich kan herinneren. Onlangs schreef hij een boek, The Age of AI, 

samen met Bilderberg stuurgroep lid Eric Schmidt, het voormalige hoofd van 

Google, en dit jaar zit de conferentie in Washington opvallend vol met AI-

grootheden, van Facebook ‘s Yann LeCun tot DeepMind's Demis Hassabis. 

 

Bilderberg weet dat hoe de mondiale herschikkingen ook zal verlopen, en hoe een 

gereset mondiaal financieel systeem er ook uit zal zien, de vorm van de wereld 

zal worden bepaald door big tech. En als het eindspel "Continuïteit van Regering" 

is, zoals de agenda suggereert, dan zal die continuïteit worden aangedreven door 

AI. 

 

Welke miljardair uiteindelijk ook de software maakt die de wereld bestuurt, 

Bilderberg wil er verdomd zeker van zijn dat zij de hand op de muis hebben. 

 

Bron: https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/bilderberg-reconvenes-

in-person-after-two-year-pandemic-gap 
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