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Bedreigde vrijheid
Vandaag de tiende mei 2020 herdenken nog vele Nederlanders dat wij precies
tachtig jaren geleden door de Duitsers, toen al de Nazies, op laffe wijze werden
overvallen. Vijf dagen later capituleerden Nederland, een dag na het
bombardement van Rotterdam Het bombardement dat door ging ondanks de
capitulatie besprekingen al gestart waren.
Weer een dag daarvoor hield de gekozen oorlog minister van het verenigd
Koninkrijk, Winston Churchill, voor het Lagerhuis een vlammende rede,
inhoudend de verwachtingen van de vrije wereld aangaande het op wereld
macht beluste Nazie Duitsland.
Een klein deel van de toesprak, gericht tegen het Engelse volk, en de wereld er
in betrokken, ook de waarschuwing aan Hitler. Volgt aansluitend met een bij
gevoegde vertaling in het Nederlands.
De taal was helder duidelijk voor het in angsten verkerende Engelse volk, en
bracht hoop voor de al overrompelde delen van Europa.

"We are in the preliminair stage of one of the
greatest battles in history.... That we are in action at many
points—in Norway and in Holland—, that we have to be
prepared in the Mediterranean. That the air battle is
continuous, and that many preparations have to be made
here at home. (...)
I would say to the House as I said to those who have joined
this Government: I have nothing to offer but blood, toil,
tears and sweat. We have before us an ordeal of the most
grievous kind. We have before us many, many long months
of struggle and of suffering. You ask, what is our aim? I can
answer in one word: Victory. Victory at all costs—Victory in
spite of all terror—Victory, however long and hard the road
may be, for without victory there is no survival."
Het vormen van het toekomstig beleid op deze schaal en van deze
complexiteit is op zichzelf alleen al een serieuze opgaaf. Wij moeten ons

echter beseffen, dat wij slechts in het voortraject staan van een van de
grootste slagen in de geschiedenis. Dat wij ons inzetten op vele andere
plekken, in Noorwegen en in Nederland. Dat wij ons voorbereiden op
inzet in het Middellandse Zeegebied. Dat de slagen in de lucht niet
stoppen voor dag of nacht. En het besef dat vele voorbereidingen
getroffen moeten worden, zowel daar, als hier, als thuis. (….)
Mijn woorden voor het parlement zijn gelijk aan mijn woorden voor
degenen die zich bij mijn regering hebben gevoegd; Ik heb niets meer te
bieden, dan bloed, zweet, zwoegen en tranen. Wij worden
geconfronteerd met een ijzingwekkende beproeving. Wij kijken aan
tegen vele lange maanden van strijd en lijden. Op uw vraag, wat is ons
doel? Heb ik slechts één antwoord; de overwinning. Wij zullen ten alle
kosten zegevieren, zegevieren ondanks alle terreur. Overwinnen, hoe
lang en zwaar onze weg ook is. Wetende dat wij zonder de overwinning
niet overleven.
Vertaling: Celine Overbeeke, met de aantekening van het Engels manuscript dat zij
wel gelezen heeft en kennis heeft genomen van de bijzondere grammatica die in het
Nederlands moeilijk over te brengen is.
Zij wijkt soms, terecht, af van de letterlijke vertaling.

Terug naar onze crises, corona en economische ??????
Hoe iets begon ?
Tijdens de zestiger…zeventiger jaren,
herrijzend Nederland bezig met kennis te vergaren.
Van scheeps- en werktuigbouw, defensie en lucht vaart.
Universiteiten en meer, zelfs ruimtevaart.
Herrijzend Nederland was niet te bedaren.
Nieuwe machten bij bedrijven en overheid.
Niet op maak-kunde en wat daar bij hoort opgeleid.
Handel wordt en is de enige negotie.
Maken past niet in onze lage kosten economie.
Alleen lage lonen landen passen in ons beleid.
Handelaren en dominees dat waren onze heiligdommen.
Verolme, Plesman Philips en velen die bergen beklommen.
Nederland de grootse kwaliteits industrieën bouwend.
De nieuwe machten, hun ideeën kost wat kost, doordouwend.
Maken is niets voor ons, wij laten het voor de stommen.
Opvolgende vervolgen.

Decennia ’s stapelen van oudsher tot in eeuwigheid
gebeurens door historici vastgelegd in de gebiedende wijs.
Intussen bloeien en wijzigen nieuw komende generaties,
nieuwe, mooiere modernere lijkende als imperfecties.
De maak industrieën er uit, zijnde niet meer van deze tijd.
Een andere leer is aan de horizon verschenen.
Verkoop van knotsen van bedrijven, plots verdwenen.
Plat gewalst het goede van de aandelen beurs.
Lucht werd de waarde, overkomend als force Majeur.
Maak bedrijven gaan we zien als fenomenen.
Rond de eeuw wisseling.
We zijn de eeuw van de wereld oorlogen gepasseerd.
Hebben met de handel veel geleerd.
Voor een habbekrats rijker te worden.
Semper altius gaan de aandeeltjes. We verlaten de orde.
God zij geprezen, oude successen worde gelukkig geweerd.
Een nieuwer fenomeen overroeld als supermacht.
CEO’s, CFO’s, commissarissen, andere toppers, geeft acht.
Verrijken zichzelf met miljoenen per jaar
Met een salaris van 50 ministers bij elkaar.
400 verpleegkundigen hebben het niet bij één gebracht.
De wereld verrast mat een pandemie.
Een gemeen en goor virus neemt ons te grazen.
Kans ziet de ganse wereld te verbazen.
De afhankelijkheid van China speelt ons parten.
Kop op, we gaan het zelf maken weer starten.
De wereld draait nog ondanks de vele dwazen.
Proloog.
Met geleerden gaan we het virus overwinnen.
We moeten stoppen met China het garen te spinnen
Een maatschappij van de vrijheid te samen.
Zonder het dictatoriale China, wilt u dat beamen.
Lees anders nog eens de rede van Churchill om te beginnen.
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