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e Satmar is een ultra Or-
thodoxe groepering die 
Facebook en alle sociale 
media heeft geband. De 

Satmar beschouwen eveneens Twit-
ter en Instagram als de “nummer 
één reden van de vernietiging van 
Joodse huishoudens en zaken. Ikzelf 
gebruik geen van deze sociale media, 
weliswaar niet uit religieuze over-
tuiging, maar enkel omdat ik nog 
altijd niet heb begrepen waarvoor ze 
dienen. Ze doen mij allemaal den-
ken aan een liedje van mijn favoriete 
Franse zanger Jean-Jacques Gold-
man “la vie par procuration”. 
Niettegenstaande het feit dat ik over-
tuigd ben dat de Satmar de sociale 
media niet weren omwille van de 
tekst van Goldman, is het verhaal dat 
ik hier aanhaal het bewijs dat ook de 
meest teruggetrokken personen niet 
zonder de moderne economie om 
kunnen. De beurswaarde van GAFA 
(Google, Apple, Facebook en Ama-
zon) is groter dan de economie van 
menig ontwikkeld land zoals Dene-
marken en groter dan de 40 groot-
ste Franse bedrijven die de CAC40 
beursindex vormen. Dit betekent 
dat indien men wil overleven men

           De Microsoft Satmar
D de digitale economie niet mag 

ontkennen, maar omarmen. 
Gezien “wereldvreemdheid” kan 
bijdragen tot armoede, biedt infor-
matica en digitale technologieën 
de weg naar succesvol ondernemen 
zonder het opgeven van een specifiek 
religieus leven. Shloma Baum is een 
“Satmarer” en heeft zichzelf het pro-
grammeren aangeleerd. Hij kwam 
op een simpel idee om een applicatie 
te ontwikkelen die de aankomst van 
werknemers kan volgen alsook hun 
bereidheid. De applicatie heet Fiel-
dOne en Baum kreeg nu het bericht 
dat Microsoft zijn bedrijf opkoopt. 

Vice Voorzitter van Microsoft, Bob 
Stutz verklaarde dat de software van 
Baum “de mogelijkheid biedt aan 
bedrijven om hun personeel beter op 
te volgen wanneer ze in buitendienst 
zijn en een heel accurate informatie 
geven van hun aankomst. Dit is es-
sentieel voor de relatie met klanten”. 
De symboliek van de Microsoft 
aankoop is groot. Veel Orthodoxe 
Joden zullen nu meer dan ooit de in-
formatica zien als een uitweg uit de 
armoede.
Een voorbeeld om op te volgen.

Wat heeft één van de grootste computerfirma ter wereld te 
maken met Satmar? Ik ben ervan overtuigd dat zonder verder 

te lezen u het nooit zult raden.

door A.Z.

“Veel Orthodoxe 
Joden zullen nu 
meer dan ooit de 
informatica zien 
als een uitweg uit 

de armoede.
Een voorbeeld 

om op te 
volgen.”

Shloma Baum
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