
Wat moeten we doen? (kolom 27) 
 
28 februari 2022. Wat een beschamende domheid in ons parlement. 
Eensgezinde domheid nog wel. Net als twee jaar geleden. Toen hobbelde 
iedereen in de paniek achter de vaccinindustrie aan. Nu hobbelt iedereen nog 
enthousiaster achter de wapenlobby aan. Alsof ze geleerd hebben van hun 
aarzeling van toen. "Wat moeten we doen, wat moeten we doen, zeg ons wat 
we moeten doen." Ik zeg u: Het ware beter als jullie niets hadden gedaan. Toen 
niet en nu niet. Maar helaas, wie afwijkt van de kudde is "complotdenker" of 
wordt door Rusland betaald. Nu wil het domste jongetje van de klas laten 
onderzoeken of het slimste jongetje misschien door Rusland wordt betaald. Ik 
zeg u: Het ware beter als jullie de hele kudde zouden onderzoeken op 
besmetting door pharma, wapens en het WEF, dat tenslotte iedereen lijkt in te 
fluisteren wat te doen. Maar daarvoor vinden we natuurlijk geen meerderheid. 
Dat is "dus" ondemocratisch. Ik ben bang dat het slimste jongetje binnen 
afzienbare tijd zijn mond niet meer mag opendoen. Ik begin te begrijpen 
waarom Socrates in het oude Griekenland de gifbeker kreeg.  
 
Ik heb maar twee uitzonderingen op de consensus gehoord: Van Haga en 
Baudet. Van Haga wil neutraal blijven. Baudet betreurt de inval, maar wil geen 
moreel oordeel uitspreken, omdat die inval nu eenmaal een geschiedenis van 
Westerse aggressie kent. Beiden willen het conflict niet laten escaleren en zien 
de oplossing in diplomatie. Helaas, "men" wil wapens leveren.  
 
Afgelopen zomer plaatste ik onderstaande grafiek op internet (zonder de 
vraagtekens), met een beschouwing over een derde wereldoorlog. Menigeen 
was daarover verontwaardigd. Nu is de EU hard op weg om die oorlog te 
bewerkstelligen. En Nederland doet braaf mee. Ik geloof niet dat de mensen 
oorlog willen. Ook de Oekraïners niet. Alleen de bankiers willen oorlog. Die 
hebben ze hard nodig. Zij weten als geen ander dat de crisis van 2008 niet is 
opgelost. Een crash is onvermijdelijk. Mario Draghi zei het heel duidelijk: "Ik 
kan het alleen uitstellen, niet voorkomen". Het virus en de oorlog geven de 
perfecte smoesjes om de oorzaak van die crash ergens anders te leggen. 
Daarom wordt iedereen die een ander verhaal vertelt de mond gesnoerd. 
Censuur viert hoogtij in het Vrije Westen. Maar, beste mensen, kijk a.u.b. eens 
naar de schuld in de grafiek. Die is sinds 2008 exponentieel gestegen. 
Afgelopen zomer was ik nog te optimistisch. De schuld van de FED staat 
intussen op 8,9 triljoen dollar. Een "reset" is absoluut noodzakelijk. De vraag is 
alleen "welke" reset. In welk soort wereld willen wij leven? Het zou goed zijn 
daar eens over na te denken. Helaas is de oplossing van het WEF voor de 



overgrote meerderheid van de mensen erger dan het probleem. Die oplossing 
is domweg het einde van de menselijkheid: algemene digitale slavernij. Zelf 
spreekt het WEF over "transhumanisme" en "humanity 2.0". Laat je niets 
wijsmaken. Dit is geen "complottheorie". Dat is het standaardverweer van 
Rutte, Kaag, Poetin, Xi Jinping, Biden, Macron, etc. Maar zij, en vele anderen, 
dansen aantoonbaar op de deuntjes van het WEF. Kijk naar de schuldencrisis en 
lees de laatste vier boeken van Klaus Schwab, oprichter en opperhoofd van het 
WEF. Vorm dan uw mening. 1. The Fourth Industrial Revolution (2016), over de 
versmelting van de biologische, fysieke en digitale werkelijkheid; 2. COVID-19 
The Great Reset (2020), over de noodzaak de wereld opnieuw in te richten; 3. 
Stakeholder Capitalism (2021), over de samenwerking van de publieke en 
private sector; 4. The Great Narrative (2022), over de leidende verhalen: 
pandemiebestrijding, klimaatverandering, geo-politiek en geo-engineering.  
 
Rutte is goed op de hoogte van deze boeken. Schwab noemt hij "mijn goede 
vriend Professor Schwab". Voor hem "en zijn levenswerk, het WEF" heeft hij 
"het grootst mogelijk respect". Rutte's commentaar op de eerste drie boeken: 
1. "een erg mooi boek", 2. "een hoopvolle analyse voor een betere toekomst" 
en 3. "een inspirerende manier om de wereldeconomie rechtvaardiger, 
duurzamer en toekomstbestendiger te maken." Rutte noemt het WEF van 
groot belang voor de publieke en private sector om elkaar te kunnen 
ontmoeten, "in volle openheid voor iedereen zichtbaar". Jammer dat zo velen, 
inclusief Rutte, Schwab's levenswerk publiekelijk steeds wegzetten als 
complottheorie en dat mede daardoor zo weinig mensen daarnaar kijken.  
 
       Geert Maessen, www.gregoriana.nl  
 

 
 
De balans van de FED (de Amerikaanse centrale bank). Horizontaal de tijd, van 
1914 tot juli 2021. Vertikaal de schuld, in triljoen dollar (1 met 12 nullen).  
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