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Eyes wide shut
Dit was de titel van een film, een
psychologische thriller uit 1999, met in de
hoofdrol Tom Cruise en Nicole Kidman. Geen
kaskraker, maar de sprekende titel bleef altijd
hangen in mijn grijze bovenkamer. “Ogen
wagenwijd dicht” is de letterlijke Nederlandse
vertaling. Voortdurend vragen wij onszelf af of
deze vreemde samenvoeging nu wellicht op
ons van toepassing is. Al sinds eind 2014 deelt
Golden Crosses haar visie met haar volgers.
Beschouw onze wekelijkse Beursvisie maar als
een dagboek waarin wij schrijven over de
thema’s die ons bezighouden. Daarnaast
hebben wij vanaf de start lezingen en
beleggingscursussen gegeven. En sinds begin
2019 zijn wij zelfs ons eigen YouTube-kanaal
opgestart. Vanaf de oprichting van Golden
Crosses is ons centrale thema:

moedigen wij aan. Echter, uit de historie blijkt
dat dit zelden in het voordeel van de burgers
is geweest.
In het tweede deel van ons centrale thema
refereren wij naar de strijd om de
wereldmacht. Deze woorden hebben wij
bewust gekozen. Strijd wijst namelijk op
“oorlog” en “revolutie”. Wereldleider wordt je
immers niet vanzelf. De Amerikanen zijn de
huidige wereldleider geworden door hun
beslissende rol in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. De Britten daarvoor hebben
ook veel bloed over de aarde laten vloeien. De
Fransen, Nederlanders, Portugezen,
Spanjaarden, Romeinen etc. allemaal oude
wereldmachten die macht hebben verkregen
door middel van strijd.

“Geld

(r)evolutie, de strijd om de
wereldmacht”
Wij voorzagen al jaren geleden dat het huidige
geldstelsel niet houdbaar was. Dat de huidige
geldvorm zou gaan evolueren. En dat deze
verandering van gedaante gepaard zou gaan
met een herverdeling van inkomen en
vermogen. Maar de “(r)” staat niet voor niets
tussen aanhalingstekens. Grote
maatschappelijke veranderingen waarbij een
herverdeling gaat plaatsvinden, gaan vrijwel
ALTIJD gepaard met opstanden en revoluties.
Maar ook met populisme, polarisatie, verval
van democratische waarden etc. Het is
inmiddels 2021 en wij staan aan de vooravond
van de introductie van Central Bank Digital
Currencies (CBDCs). Een nieuwe vorm van geld
gaat zijn intrede doen. En een hele grote
groep burgers heeft echter geen flauw benul
waar het nu echt over gaat. Het financiële
systeem is zo complex gemaakt dat slechts
een kleine groep het begrijpt. Een nieuwe
vorm van geld met nieuwe spelregels

Voor degenen die onze lezing hebben
bijgewoond en/of onze Beursvisie trouw
lezen, is al hetgeen nu gebeurt geen
verrassing. Gedurende al die jaren hebben wij
inmiddels duizenden mensen als toehoorder
mogen ontvangen. Velen hebben wij
verbouwereerd en in verwarring
achtergelaten. De lezing “Geld (r)evolutie, de
strijd om de wereldmacht” kon de waarheid
niet zijn, zullen velen hebben gedacht. En nog
steeds zullen velen de feiten negeren omdat
deze gevoelens van angst zullen opwekken.
Uiteraard bezitten wij geen glazen bol. Maar
1

www.goldencrosses.nl

|

info@goldencrosses.nl

24-Uurtje

Week 5 | 1 februari 2021
2018

de geschiedenis zit vol met aanwijzingen met
de meest waarschijnlijke toekomstige
scenario’s. Wij houden onze ogen dus
wagenwijd open, zonder u exact te kunnen
vertellen waar dit precies heen gaat.
Tenslotte, history doesn’t repeat

itself, but it often rhymes. Voorkennis
over de uitkomst bestaat niet, ook niet voor
onze wereldleiders. Want zij willen wel een
bepaalde richting op, maar krijgen zij de kans
van het volk? Als de wereldburgers hun ogen
niet openen, dan zullen de regeringsleiders
het pad voor hen bepalen. Als het volk echter
weet wat er zich afspeelt, dan kan volgens een
democratisch proces de richting worden
gewijzigd. En mocht het democratische proces
niet werken, dan is de kans op revolutie en
oorlog helaas de meest waarschijnlijke
bestemming voor de komende jaren.

afgelopen maanden al veel over “Bretton

Woods” en “The Great Reset”
geschreven en gesproken. Met deze woorden
communiceren het World Economic Forum,
het IMF, de Wereldbank, de Verenigde Naties
etc. hun agenda. Naast demisionnair MinisterPresident Mark Rutte sprak deze week ook
koningin Maxima tijdens het World Economic
Forum. Wanneer u eerst klikt op de afbeelding
op bladzijde 1, dan kunt u horen waar hij de
klemtoon op legt. Op de pandemie of op de
agenda van het World Economic Forum. Deze
agenda heeft al jarenlang onze aandacht.
Wellicht hebben wij onze ogen wagenwijd
dicht en trekken wij de verkeerde conclusies.
Het kan ook zijn dat wij al jaren op het juiste
spoor zitten. Volgens de tweede video van
Mark Rutte op bladzijde 2 gaat de wereld
herbouwt worden op een beter fundament.

Wij respecteren ieders mening. Wij kunnen
onze lezers alleen laten zien wat ons
bezighoudt na een grondige bestudering van
de geschiedenis, diepgaande kennis van het
financiële en economische systeem, het lezen
van documenten van vooraanstaande
filosofen, sociologen en Nobelprijswinnaars in
de behavioral finance. Ons specialisme is
kennis van financiële systemen in combinatie
met macro-economische processen. En
daarnaast interesse in sociaal-economische
vraagstukken en geopolitieke ontwikkelingen.
Brede kennis van de geschiedenis leert dat
alles verband met elkaar houdt. Veel
specialisten missen deze verbanden! Wij zijn
zeker niet de beste op ieder terrein, maar de
som der delen maakt onze visie compleet en
uniek.

De leiders die mede verantwoordelijk zijn voor
het beleid van de afgelopen 50 jaar vragen
een nieuw mandaat voor herstel. “Build

Back Better” roepen zij in koor.
Als afgevaardigde van de Verenigde Naties
sprak koningin Maxima over “Resetting

digital currencies”.

Om u in deze verwarrende en donkere tijd
rondom de coronapandemie enig kompas te
geven, gaan wij in deze Beursvisie enkele
video’s met u delen. Belangrijk voor u en ons
is namelijk om te weten wat de elite van plan
is. Het plan is namelijk niet geheim en
toegankelijk voor iedereen. Wij hebben de
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Heeft u op het journaal de afgelopen 10
maanden sinds de Covid-pandemie, veel van
deze agendapunten voorbij zien komen? Uit
de eerste video van Mark Rutte, waarbij hij de
klemtoon legt op een betere wereld, zou je
toch verwachten dat hij een tipje van de sluier
oplicht. Dat onze media hier volop aandacht
aan zou besteden. U moet toch in een
democratie op de hoogte gesteld worden van
deze grote plannen? U moet 17 maart toch
weten waarvoor u stemt? Het gaat namelijk
niet alleen over vaccins, maar over iets veel
ingrijpenders. Iets blijvends en niet zoals het
virus iets van voorbijgaande aard.

vele leeswerk, ook tijd besteed aan
documentaires. Ons hoofdthema, Geld
(r)evolutie, de strijd om de wereldmacht,
kwam als rode draad elke keer weer voorbij. U
hoeft en moet niets, maar wij schatten in dat
het met open mind bekijken van
onderstaande 3 documentaires uw
beeldvorming over het huidige moment sterk
zal beïnvloeden. En welke conclusie u ook
trekt, wij zullen deze altijd respecteren. Ons
enige doel is dat “Eyes wide shut” verandert in
“Eyes wide open”. Zodat u met open vizier de
juiste keuzes maakt voor uzelf. Want de
manier hoe wij als mensheid verder
evolueren, wordt de komende periode voor u
beslist. Het gaat om ethische vraagstukken,
zoals o.a.:

De afgelopen weken hebben wij, naast het

● Wilt u uw totale bezit opgeven voor een andere inrichting van de maatschappij?
● Wilt u overstappen naar een digitale maatschappij waarbij privacy nauwelijks nog bestaat?
● Wilt u samenleven met robots die een groot deel van de huidige banen zullen vervangen?
● Wilt u leven als een cyborg, half mens half computer, waarbij ieder mens een chip in zijn
bovenkamer krijgt geïmplanteerd om beter te functioneren?
● Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van uw eigen gezondheid, zodat in een vroeg stadium ziektes
kunnen worden gesignaleerd en eventueel foutjes uit uw DNA kunnen worden geknipt?
● Wilt u verplicht uw voedingspatroon wijzigen waardoor de belastbaarheid van de aarde afneemt?
● Wilt u een groot deel van uw welvaart opgeven, omdat alles eerlijker moet worden verdeeld?

De 3 afbeeldingen geven, door erop te klikken,
toegang tot de documentaires. Degenen die
ons al wat langer volgen zullen veel overlap
zien met ons hoofdthema wat ruim 6 jaar
geleden vorm kreeg.

invalshoeken zijn wij beland in een zoektocht
naar de dynamiek die zich in de wereld
bevindt en die al vele eeuwen volgens een
vrijwel zekere cyclus verloopt.
Al hetgeen wij nu weten, zouden wij vroeger

Door verbanden te leggen vanuit verschillende
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verandering van het financiële systeem, op
een transitiefase naar een nieuwe industriële
revolutie, maar ook op sociale onrust.
Bepaalde beleggingen zouden zelfs beter
moeten presteren bij een eventueel
oorlogsscenario. Daarnaast spelen wij in op
een herverdeling van de wereldmacht door
middel van belangen in opkomende landen.

zelf kwalificeren als complottheorie. Echter,
inmiddels weten wij dat veel fake news, niet
fake is. En dat veel zaken die worden gebracht
als waarheid, slechts meningen en geen feiten
zijn. Het lijkt erop dat de wereld van Fake
Capitalism gaat wijzigen naar Fake
Stakeholder Capitalism. Maar daar laten wij u
graag zelf over oordelen.
Corona is geen fake news, het virus bestaat
echt. Maar het gemak waarmee wereldleiders
spreken over dat zij dit moment moeten
aangrijpen om de wereld structureel te
herbouwen, komt over of de kwaal (het virus)
waarschijnlijk minder risicovol is dan zij u
willen doen geloven. “Never waste a

good crisis” zegt men. Angst aanjagen is
mogelijk een doel om u af te leiden van de
belangrijke onderliggende veranderingen.
Evenals in de film “Eyes wide shut” gaat het
om misleiding van de psyche van de mens. Het
wordt tijd dat alle wereldleiders hun masker
afzetten en hun ware bedoelingen uitleggen
aan het volk. Daar hebben wij toch recht op?

Graag verwijzen wij u naar de podcast
“Romany vraagt” van Romany van der Moezel
waarin Marco Knulst onlangs te gast was (klik
op bovenstaande afbeelding). Een uur lang
wordt ingegaan op de huidige situatie in de
wereld. Hét verhaal dat het 8 uur journaal al
10 maanden niet haalt, maar volgens alle
wereldleiders het belangrijkste thema is.

Het lijkt allemaal weinig te maken te hebben
met beleggen. Maar wie de toekomst beter
kan inschatten, zal minder voor onaangename
verrassingen komen te staan. De Golden
Crosses portefeuille speelt in op een

“Build Back Better”. Bent u voorstander
van de voorgenomen veranderingen? Zo niet,
zorg dan dat u uw ogen en oren wagenwijd
open heeft.
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Disclaimer Golden Crosses B.V.:
Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.
Verkorte disclaimer:
Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere
zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.
Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële
situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een
persoonlijk advies.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en
meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere
jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.
Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele
aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.
Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.
De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl
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