Hi,
Even over de huidige regering en de “intelligente lockdown” waar we het over hadden.
Zo langzamerhand beginnen in mijn omgeving steeds meer mensen te zien dat de regering de
hele maatschappij blijvend wil veranderen. Die “intelligente lockdown” gaat langzaam
getransformeerd worden naar een permanente, waarbij je je vrijheid moet terugkopen. Het
nieuwe normaal wordt de anderhalve meter samenleving en die moet je zelf betalen. Ik baal
daar van.
Moet je horen..Bedrijven kunnen nu dure consultants inhuren om zich te laten adviseren over
hoe ze hun bedrijf op de anderhalve meter kunnen inrichten. Reken maar dat daar een
prijskaartje aanhangt; een prijskaartje voor het bedrijf (omdat ze waarschijnlijk officieel
goedkeuring moet krijgen voor 1,5 meter maatregelen) en een prijskaartje voor de klant
(omdat iemand die verplichte anderhalve meter en de inkomstendaling moet ophoesten).
Waarschijnlijk gaat dat aanstaande covid-19 vaccin ook gewoon verplicht worden. Wat vind
jij daar nou van?
Wat denk jij..Even los van de vraag of zo’n vaccin nou wel of niet grondig genoeg getest is en
even los van de vraag of we die anderhalve meter inrichting van de maatschappij nu wel of
niet willen. Volgens mij is Rutte onvermurwbaar en gaan ze daar in Den Haag echt niet naar
het protesterende volk luisteren.
Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar vermoedelijk zal technologie gebruikt worden om al
die maatregelen te monitoren. Die technologie en big data gaan er gewoon komen, want er
zijn te veel bedrijven die daar weer een interessante snabbel mee kunnen verdienen. Of zie jij
dat anders? Te veel mensen werken volgens mij al voor grote bedrijven die ICT oplossingen
leveren of voor overheidsinstanties die zorgen dat ze hun huis kunnen blijven betalen en hun
gezin kunnen blijven onderhouden. Die mensen zullen mogelijk wel zien dat er iets niet klopt,
maar als het erop aan komt te moeten kiezen, kiezen de meesten er toch voor eigen huis en
tuin.
Jij en ik weten echt wel hoe die nieuwe maatschappij eruit gaat zien. De media en staat
blijven dat verkopen als noodzakelijk en de wijze waarop het geïntroduceerd wordt is stap
voor stap, zodat de massa blijft geloven dat het echt nodig is om het coronavirus in te
dammen. Ik word daar niet blij van.
Was jij dat die dat zei? Dat het proces zal verlopen in golfbewegingen van ‘aanspannen van
de broekriem’ tot ‘even de teugels laten veren’ en dan komt de volgende golf. De media, de
experts (de cijferproductie van het RIVM) en de politiek zullen ons vast, na een periode van
gewenning aan de anderhalve meter en iets meer bewegingsruimte, een heropleving van het
coronavirus laten zien, waarna de introductie van het volgende deel van het pakket door het
volk omarmd zal worden.
Nou ja, ik weet niet meer of jij dat zei, maar steeds meer mensen ontdekken informatie over
hoe we bespeeld worden (even los van al het nepnieuws). We kunnen veel vinden over hoe
gevaarlijk vaccins zijn, hoe een Microsoft patent ons een digitaal vaccincertificaat wil geven,
hoe Bill Gates investeert in de media en in de vaccinindustrie, hoe apps gebruikt kunnen
worden om ons te monitoren. We worden volgens mij in rap tempo in een totaal digitaal

controlesysteem gedrukt. Die informatie is volgens mij super belangrijk, want als je niet weet
welk gevaar er op je afstormt spring je niet op tijd opzij. Er moet echter wel een vervolgstap
komen. We moeten met oplossingen komen.
Ik denk dat als jij en ik niets doen, we toe gaan naar een maatschappij waarin geen contant
geld meer is, een maatschappij waarin apps, camera’s en big data precies weten waar we zijn
of we wel de juiste temperatuur hebben (geen covid-19) en met wie we allemaal contact
hebben. De volgende stap is koppeling van al die gegevens aan een soort score systeem. Ik zit
daar niet op te wachten, jij wel? Bij wel of niet voldoende score mag je dan wel of niet naar
buiten, met de trein of op het vliegtuig of iets dergelijks. Dat wordt een gekkenhuis! De
koppeling van al die gegevens aan een eventueel digitaal merkteken en de koppeling aan je
digitale banksaldo is helemaal leuk. Een soort open gevangenis.
Volgens mij worden we een web in gedreven en China levert het voorbeeld van hoe je als
staat af kunt dwingen dat mensen zich eraan houden. Ik wil niet in China leven. China laat
ook zien hoe de enkeling die in verzet komt, simpelweg buitengesloten wordt. Dat is het
automatische effect van zo’n systeem. Of zie jij dat anders? Uiteindelijk zal de massa er dan
ook wel weer voor buigen, mede omdat velen in de maatschappij zelf werken voor onderdelen
van ‘het systeem’. Heb je een baan in de ICT en lever je databasesoftware of lever je
camerasystemen, werk je als opsporingsambtenaar of als politieagent, dan kies je toch voor je
inkomen. Zo gaat dat toch.
Laatst zei iemand: “Dan gooi ik mijn smartphone wel weg, zodat ik uit het systeem stap“.
Maar we gaan naar een tijd waar zonder digiD of zonder eHerkenning (voor bedrijven),
deelnemen aan de samenleving praktisch onmogelijk wordt. Dat is nu al zo. Datzelfde zal
gaan gebeuren met de nieuwe corona-technologie. Heb je je smartphone weg gegooid, dan
kom je simpelweg straks de supermarkt niet meer in. Dan ben je gewoon de klos.
Denk jij dat het zover zal komen? Volgens mij wel… En dan kun je alleen nog overleven als
je je eigen volkstuintje hebt, maar dan moet je daar wel ook je eigen zaden uit halen, want ook
die zelfvoorzienendheid zal vermoedelijk op termijn verboden gaan worden. Nou ja, ik weet
niet hoe het met jou zit, maar daar heb ik geen tijd voor en geen zin in.
De volgende stap zal denk ik zijn dat je je niet meer in openbare ruimtes mag begeven als je
geen vaccin hebt gehad. En ook daarin zal die “big data” vast weer een rol spelen. Als zo’n
app straks zegt dat je wel een vaccin hebt ontvangen, laat het toegangspoortje van de
supermarkt je wel binnen; anders niet. In de laatste fase zal zo’n app waarschijnlijk vervangen
worden door een digitaal kenmerk dat aan je lijf gekoppeld is ofzo. Ik weet het niet, je hoort
dat Microsoft daar mee bezig is met een patent of zoiets (is geen complot, las ik op Google
patent site). En het wordt pas echt compleet als ze straks ook nog je banksaldo aan dit alles
koppelen. Brrrr.. Er is straks geen ontkomen meer aan, tenzij je ervoor kiest om ‘into the
wild’ te gaan leven, maar doei..
We kunnen roepen wat we willen; we kunnen schreeuwen dat we het allemaal niet willen,
maar het is als een roepende in de woestijn. De meerderheid is afhankelijk van ‘het systeem’.
Ik denk dat het tijd is na te denken over: If you can’t beat ’em, join ’em.
We moeten denk ik met concrete oplossingen komen die ook door diegenen omarmt kunnen
worden die voor ‘het systeem’ werken. We moeten met concrete en uitvoerbare oplossingen
komen die er voor zorgen dat mensen geen zekerheden verliezen, maar wel inspraak krijgen.

We zijn nu nog volledig afhankelijk van de opgelegde beslissingen van boven. Het huidige
politieke systeem dwingt ons die beslissingen te accepteren zonder enige vorm van inspraak.
Dat kan volgens mij anders. Dat moet nu echt een keer anders. Ik wordt daar echt boos van.
Ik las over een mogelijkheid om met diezelfde technologie van nu de zaak eenvoudig om te
draaien, zonder dat dit de gehele maatschappij op zijn kop hoeft te zetten. Er is geen grote
volksopstand of revolutie voor nodig. Iedereen kan gewoon blijven doen wat hij doet. Ik wil
graag weten wat jij daar nou van vindt, omdat ik je mening altijd waardeer.
Het enige wat verandert is de beslissingsstructuur. Ministers en ambtenaren die nu rapporteren
aan de kroon en zonder directe instemming van het volk wetten doordrukken moeten gaan
rapporteren aan het volk. Ministers moeten worden vervangen door direct verkozen
volksvertegenwoordigers (die echt het volk vertegenwoordigen in plaats van de kroon).
Directe democratie noemen ze dat. Dat wordt zelfs door Elon Musk (van die Tesla auto’s)
gepromoot. Dat is toch geen domme jongen…
Als dat kan via directe democratie en als dat snel geïntroduceerd kan worden, moeten we dat
volgens mij gaan doen en gaan promoten. In zo’n directe democratie kiest het volk de
volksvertegenwoordigers online. Je kunt dus zelf kandidaat worden of kandidaten aanreiken
en het stemsysteem zorgt voor selectie en groei in aanhang. Een beetje zoals stemsystemen als
bij Holland’s Got Talent en andere tv programma’s. De technologie is er. Wat ik er van
begrijp is dat het direct realiseerbaar is.
Dus direct verkozen volksvertegenwoordigers moeten wetten vereenvoudigen en ter
goedkeuring of herziening bij het volk voorleggen. Van duizenden wetten, naar
overzichtelijkheid, van kwantiteit naar kwaliteit. Directe inspraak van het volk. Ik denk dat
dat heel slim is.
We kunnen wachten tot het moment dat verplichte vaccinatie wetgeving ons voor de keuze
stelt om het vaccin te nemen of naar het digitale gevang te gaan of we kunnen het moment
aangrijpen. We moeten volgens mij deze crisis aangrijpen om de verandering door te voeren.
Verandering zoals wij die willen! Een directe democratie kan binnen enkele maanden de
bestaande machtsstructuur vervangen via een online stemsysteem. Nou: Eindelijk iets
concreets in plaats van al die wollige ideeën overal op het internet.
Ik wil echt even weten hoe jij er over denkt! Volgens mij is nu het moment om daar draagvlak
voor te creëren. Laten we het daar eens persoonlijk over hebben. We kunnen het opbouwen
zoals we met z’n allen Facebook groot gemaakt hebben. Dat doe je gewoon door te
delen..mensen in je omgeving erop te wijzen. Daarom dacht ik, ik neem even contact met je
op.
Kijk hier even, daar wordt het goed uitgelegd: https://www.fvvd.nl/ en je kunt meteen een
petitie tekenen die laat zien dat we dit echt met z’n allen willen gaan doen. Dat moet pas
viraal gaan als je het mij vraagt.
Nou, ik hoor het wel van je.
Groetjes
(PS misschien een idee: stuur deze mail even door aan onze andere vrienden)

