
Week 48                                          9 december 2018 

Vrijheid 

Het was een wel bloedstollend weekje deze week. In Frankrijk speelt zich een 
op revolutie gelijkend drama af, dat zich laat aanzien tot uitdijing over de 
Franse grenzen naar België en Nederland. 
Ik wil aandacht geven aan ontstaan en gevolg van de acties der Franse gele 
hesjes.                                                                                       
En aandacht rond het fenomeen CEO dat de gemoederen almaar bezig houdt. 
 

Er was eens, 50 ,60 jaren geleden in de ons herstellende lande, 
gedacht dat de 200 van Mertens tegen de meute samen spande. 

Die 200 groten der economie, niet meer of minder in getale, 
bepaalden zelf hun winst en gaan in de finale. 

En daardoor de lagere meute steeds overmande. 
 

Er waren veel Fransen die einde dit jaar, 
de wijze van regeren van Macron onverenigbaar 

vonden met opvattingen over betrokkenheid der gewone klasse. 
Derhalve aandacht vroegen met gele hesjes over de jassen. 
Der Fransen eigen, op naar de revolutie, onontkoombaar. 

 , 

Allons enfants de la Patrie, 
le jour de gloire est arrivé! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé. 
L'étendard sanglant est levé: 
Entendez-vous dans les 
campagnes 
Mugir ces féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos 
bras 
Égorger vos fils, vos 
compagnes! 

Komt, kinderen des vaderlands, 
de dag der overwinning is 
aangebroken! 
Tegen ons is de tirannie 
het bloedige vaandel van de tirannie 
gehesen 
Het bloedige vaandel is gehesen. 
Hoort ge in de velden 
het brullen van die vreselijke 
soldaten? 
Zij naderen tot in uw armen 
om uw zonen en echtgenoten te 
kelen! 

Refrein: 
Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons. 
Marchons! Marchons! 

Refrein: 
Te wapen, burgers! 
Vormt uw bataljons! 
Laten we marcheren, marcheren, 



Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons 

Zodat het onreine bloed 
onze voren doordrenkt 

 

Zingend en sidderend de straat op burger genoten. 
met duizenden zullen zij  onvermoeibaar doorstoten. 

Wij Nederlanders reageren zeker niet aldus 
Met ons rustiger uitverkoren Wilhelmus. 

Het Frans Volkslied is met bloed overgoten. 
 

De Fransen hebben gelijk met hun bloedige opstand 
tegen de machten zo ver en hoog als de Mont Blanc, 
die over hen, zonder hen, met de  machtige Macron 

die zeker ook goeds, maar zonder de burgers van  alles verzon. 
Komaf van hoog niveau, maar van de burgerij geen verstand. 

 
O Nederland daar bij de bijna droge rivieren. 

laten zich met het rustige Wilhelmus weer eens versieren.  
In paniek worden door hogere wezens klimaat regels getroffen, 

door onuitvoerbare besluiten onder de deurmat te stoppen. 
Niet betrekkend de burgers, dat zijn hun kudde dieren. 

 
De wraak zal zuur zijn, wacht u leidende overheid. 

Van uw neo liberalisme en gemakzucht krijgt u spijt. 
De groei der ongelijkheid bij voetballers en CEO,s te zien. 

Geven voeding aan teleurstelling van goedwillende en bovendien; 
Aan oproerkraaiers en criminelen, die wachten hun tijd. 

 
Het  CEO probleem is een ernstig verhaal, 

dat steeds weer de kop op steekt met enig kabaal. 
Er zijn zeer goede bestuurders daar hoor je weinig van. 
Maar de slechte ik baal in het kwadraat, als dat kan. 

Overheid zie dees zakkenvullers meer als rivaal. 
 

Noot: Zie voor alle coupletten van het Frans volkslied, Google 
           Zie voor CEO, Financieel Dagblad 8 december 2018, tunnelvisie in het zandkasteel. 
 
Nicolaas Overbeeke                                               Nieuwerkerk aan den IJssel 
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