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Wat is een antisemiet? 

2016 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be 

Is bisschop Richard Williamson een anti-semiet als hij zegt: “De 

waarheid is naar mijn mening onafhankelijk van mijn geest. Het is 

een zaak van logica en de waarheid ligt boven me; ik ben geen 

schepper van waarheid. Mijn geest is een dienaar van de waarheid.” 

(klik voor artikel) 

Holocaust en antisemitisme, zijn twee begrippen, die sinds het einde 
van WOII onverbrekelijk met elkaar verenigd lijken te zijn. Het 

begrip holocaust is als het ware voor eeuwig verbonden met de 
tragedie van het Joodse lijden in die WOII. Het op de voorgrond 

plaatsen van dit Joodse lijden, boven al het ander menselijk lijden 
in die tijd en daarna, is natuurlijk al een bijzonder vragenwaardig 
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historisch fenomeen. Zijn Joden dan wellicht meerwaardig mens 
dan andere mensen? In de Khazaars/Talmoedisch Joodse opvatting 
misschien wel! Want onder andere volkeren is er in die tijd en 
daarna een veelvoud aan slachtoffers gevallen in vergelijking met 
de Joden. 

Die aantallen, daar mag men eindeloos over discussiëren, zoals historici 

dat ook nog steeds volkomen gelegitimeerd doen over de aantallen 

slachtoffers van het Sovjet-Russische en Chinese communisme. Het 

begrip antisemitisme wordt echter direct als een ongeleid emotioneel 

projectiel op mensen afgevuurd, die de door de machtsfanaten 

gedicteerde geschiedenisweergave betreffende WOII en haar gevolgen 

niet klakkeloos voor zoete koek willen slikken. Kritisch denken wordt 

met name ten aanzien van dit thema in onze wereld ten sterkste 

ontmoedigd, want men wil alleen maar volgzame slaven kweken en 

geen dienstbare meesters.. 

‘Onderzoek alles en behoudt het Ware’.. 
Deze weergave van de gebeurtenissen in WOII is een geloof (hier) op 

zich geworden, compleet met verketteringen, heksenjachten en 

Inquisitie.  Mijn eigen onderzoek in de afgelopen jaren en het schrijven 

over de resultaten ervan, heeft mij op het internet in sommige kringen 

de naam opgeleverd, een notoire holocaustontkenner te zijn, een 

antisemiet, revisionist en een negationist… Zelfs het reguliere tijdschrift 

HP/DeTijd wijdde er in mijn Argusoog-periode aandacht aan (HIER), 

evenals een enkel Vlaams blog (HIER). Mij is dit om het even. 

Want die begrippen zijn voor mij slechts woorden, die door bepaalde 

belangenbehartigers in dienst van de machtsfanaten en de door hen 

gehersenspoelde kudde van een negatief emotionele lading zijn 

voorzien. Om te worden gebruikt tegen mensen die buiten de gangbaar 

geïndoctrineerde lijntjes kleuren en lopen. Om hen daarmee in een 

verdachte, afkeurenswaardige en vooral criminaliserende hoek te 

kunnen zetten. 
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Objectiviteit is  betreffende dit thema ver te zoeken. 
Maar ik weet diep in mijzelf waar ik voor sta en dat is een vrije 

waarheidsvinding. Daarnaast kan ik, ten aanzien van het etiket een 

Jodenhater te zijn, aangeven dat ik dertien jaar met een joodse partner 

heb samengeleefd, van wie de ouders vlak voor het begin van de 

Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika waren gevlucht. Met haar heb 

ik twee fantastische, inmiddels volwassen geworden, joodse dochters. 

Wist je dat zelfs dat de ‘Word’-computersoftware automatisch het 

woord holocaust veranderen wil, wanneer je het met een kleine 

beginletter ‘h’ schrijft. Direct verandert, meteen in een hoofdletter 

‘H’… Daarmee onderstreept zelfs de ‘Word’-computersoftware dat er 

maar één enige en echte holocaust is geweest en dat is die van de Joden, 

die met een prominente hoofdletter ‘H’ geschreven dient te worden. 

Er kunnen onder andere volkeren nog zoveel miljoenen mensen zijn 

omgekomen, het begrip holocaust is daarop dan niet écht van 

toepassing; het begrip is dus volledig gekaapt door krachten die, laten 

we zeggen, het door de Zionisten en Khazaarse Joden opgerichte Israël 

bijzonder welgezind zijn.. 
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(toevoeging redactie: Mocht je nog niet weten wat de begrippen 

‘Zionisme’ en ‘Khazaarse Joden’ inhouden, kijk je bijvoorbeeld naar 

eerdere artikelen HIER en HIER) 

 

Heilig getal en het ontstaan van de staat Israël 
Wie heeft dat heilig verklaarde getal van zes miljoen Joodse 

omgekomen slachtoffers (HIER (pdf) ) tijdens WOII bepaald en 

waarom mag de historische juistheid van dat getal, op straffe van 

juridische vervolging, niet onderzocht worden, laat staan in twijfel 

worden getrokken..? (Wist jij dat overigens al?) Dit zijn vragen waar al 

vele boeken en artikelen over geschreven zijn. Velen vinden dat er, 

vanuit de gangbare door bepaalde belangenclubs geïnspireerde 

overtuiging, in Nazi-Duitsland een vaststaand en mooi afgerond getal 

van zes miljoen Joden zouden zijn omgekomen in de 

concentratiekampen. 

De meest interessante vraag is hierbij, waar dit getal van zes miljoen 

vandaan komt. In mijn vorig artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de 

NWO’ (HIER) heb ik aangegeven dat dit getal al sinds 1889 (HIER) te 

pas en te onpas in verschillende westerse media werd benoemd. Heeft 

men hier een selffulfilling prophecy willen scheppen, die vijftig jaar 

later wel moest uitkomen? Het heeft er alle schijn van! 
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De drijvende kracht achter dit verhaal is het Zionisme, dat een ’Joods’ 

politieke (dus geen religieuze!) stroming is, die er sinds het eind van de 

19e eeuw op uit was om door allerlei politieke manipulaties in de 

achterkamers, de stichting van de Zionistische staat Israël mogelijk te 

maken. Het veroorzaken van WOII had dit mede tot doel. Het in 

overmaat benadrukken van het Joodse slachtofferschap na WOII, riep 

wereldwijd schuld- en sympathiegevoelens op ten aanzien van het lot 

van het Joodse volk. 

De door de 
bankierselite gesteunde Zionistische beweging kreeg in Palestina in 

1948 dan ook eindelijk de mogelijkheid om het ontheemde Joodse volk 

een eigen ‘historisch bepaald’ thuis te kunnen geven. Het Zionisme 

heeft dus het Judaïsme gekaapt en tot een maskerend front gemaakt, 

gekoppeld aan onvrij makende historische sentimenten. 

In essentie zijn ze twee totaal gescheiden zaken en heeft het Judaïsme 

helemaal niets met het Zionisme te maken. Er zijn vele Joden die dit 

aan de wereld duidelijk willen maken, waaronder de later in dit artikel 

beschreven Nederlandse Jood Hajo Meyer. 

Rotschilds kochten in 1829 Jeruzalem op 
Uit een artikel, gepubliceerd op 28 november 1829 in de Amerikaanse 
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krant Niles’ Weekly Register, blijkt dat de Rothschilds in dat jaar 

Jeruzalem hebben opgekocht. Informatie op het internet, wil om 

onduidelijke redenen nog wel eens verdwijnen. 

Daarom Hier en Hier twee andere links naar het betreffende artikel. Het 

ontstaan van de staat Israël wordt hierdoor in een geheel ander 

historisch perspectief geplaatst. In het artikel wordt al verwezen naar 

het ontstaan van een thuisland voor de Joden. 

Dus bijna 120 jaar voor de werkelijke stichting van die staat. De 

volgende stap in de realisatie van het Israël-plan vond op 2 november 

1917 plaats. Toen werden er in een onderonsje tussen de Engelse Lord 

Balfour en een lid van de Ashkenazisch/Khazaars Joodse 

Rothschildclan afspraken daarover gemaakt. Deze werden vastgelegd in 

een verklaring die de naam ‘Balfour Declaration’ kreeg. Het besluit 

voor de stichting van de staat Israël werd daarin concreet gemaakt. Kijk 

op de afbeelding hieronder, naar het originele memo (links) van Lord 

Arthur Balfour aan ‘Lord Rothschild’ en de vertaling ernaast. (rechts). 

(Is deze té klein, gebruik je rechtermuisknop op het plaatje en kies 

‘bekijk afbeelding’) 
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De Franse en Britse koloniale machten hadden in het Midden-Oosten al 

lange tijd hun verdeel-en-heerspolitiek bedreven en deden dat ook in 

Palestina, door zowel aan Joden als aan de Palestijnen beloften te doen 

ten aanzien van gebiedsafspraken. Waar ze in het kader van hun 

manipulatieve verdeel- en heerspolitiek zich uiteraard niet aan hielden. 

Dit schiep de juiste sfeer voor een tot op de dag van vandaag 

voortdurend conflict. Men had in het olierijke Midden-Oosten een 

vooruitgeschoven Rothschild-bondgenoot nodig, om de militair- en 

economisch strategische belangen van de elite te kunnen behartigen en 

de vijandsbeeldenfaçade ook daar te kunnen exploiteren. 

De kruistochten op herhaling! De 

invloed van de Rockefellers is in dit verband zeker een onderzoek 

waard. De dubbelhartigheid ten aanzien van de non-proliferatie van 

kernwapens heeft zich de afgelopen jaren met name in het Midden-

Oosten bijzonder duidelijk gemaakt. Ten aanzien van Irak werd er met 

militaire middelen ingegrepen onder het mom van het voorkomen van 

een dreiging met massavernietigingswapens, die dat land zou kunnen 
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vormen. Iran dreigt in de komende tijd hetzelfde lot te zullen 

ondergaan. 

Moderne openbaringen 
Zoals al het verborgene in onze tijd van openbaring aan het licht komt, 

is inmiddels ook duidelijk geworden dat de Engelsen Israël aan hun 

atoomwapens hebben geholpen. Zie Hier,  Hier en Hier. Maar ook 

Frankrijk schijnt daar behulpzaam bij te zijn geweest. (Hier)  De staat 

Israël bezit al jaren nucleaire wapens en heeft die dus met hulp van de 

Engelsen en Fransen ongehinderd kunnen ontwikkelen. Ook is Israël 

één van de weinige landen die het op verspreiding van atoomwapens 

gerichte Non-proliferatieverdrag niet heeft ondertekend. De grote 

geheimzinnigheid rond die Israëlische wapens maakt het moeilijk om in 

te schatten hoeveel zij er in bezit hebben. 

De schattingen daarover lopen uiteen van 75 tot 200, maar het kunnen 

er ook zeker meer zijn. Daar de regering van Israël zich van God noch 

internationaal gebod iets aantrekt, kan zij in het diepste geheim verder 

werken aan de uitbreiding van haar nucleaire arsenaal. Het is aan de 

lovenswaardige moed van de Israëlisch nucleaire klokkenluider 

Mordechai Vanunu te danken, dat de wereld werd ingelicht over het 

uiterst geheim Israëlische nucleaire wapenprogramma. De leiders van 

deze Zionistische Rothschild-staat hebben, evenals de Nazi’s en andere 

imperialisten dat hadden, een megalomane grootheidswaan en streven 

een Lebensraum na, die ver voorbij haar oorspronkelijke landsgrenzen 

gaat. 
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Wat waren die oorspronkelijke landsgrenzen en hoe zijn die tot op de 

dag van vandaag ten koste van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking 

enorm verruimd? Een beeld zegt meer dan duizend woorden! En 

bedenk; met iedere dag die verstrijkt wordt het Khazaars/Zionistische 

territorium in Palestina, veelal met veel geweld, uitgebreid. 

Het is dan ook zeer duidelijk dat de 

belangen van de financiële elite en die van de Zionisten met elkaar 

overeenkomen, zich uitend in het beleid dat door de staat Israël wordt 

gevoerd. Tevens kan je jezelf afvragen, of daarbij alle woorden over het 

willen van vrede in het Midden-Oosten niet een bewuste misleiding zijn 

voor het zicht krijgen op de werkelijke plannen. Eén ding mag echter 

duidelijk zijn: zonder alles dat na WOII aan opgelegde waarheden over 

de holocaust de wereld is ingebracht, die niet officieel onderzocht en ter 

 Wie is een antisemiet ?                                                         No.1002 

 

12 

 

discussie gesteld mogen worden, de stichting van de Zionistische staat 

Israël niet mogelijk zou zijn geweest.. 

En hoewel het aantal niet-

Joodse slachtoffers in WOII, vele malen het aantal Joodse slachtoffers 

overtreft, is het begrip ‘holocaust’ volledig gepatenteerd door het 

Khazaars/Zionistsiche Jodendom. Dus absoluut ook niet van toepassing 

op de systematische gruwelijke oorlogsmisdaden, die de Zionistische 

staat Israël zelf pleegt ten aanzien van de Palestijnen. 

Revisionisten zoeken naar de waarheid 
Historisch revisionisme is een stroming binnen de geschiedkunde die 

alle door de officiële kanalen weergegeven interpretatie van historische 

gebeurtenissen en feiten, VRIJ wil kunnen onderzoeken op de juistheid 

van die gangbare interpretatie. Daar het begrip holocaust en alle 

daarmee samenhangende feiten -zoals gezegd- door het 

Khazaars/Zionistische machtsfanatisme volledig is gekaapt, wordt dit 

revisionisme ten aanzien van die holocaust al per definitie van 

antisemitisme beticht (Hier). 

In onze sterker wordende Big Brothermaatschappij worden we in het 

kader van de toenemende privacyschendingen door overheden en 

anderen, doodgegooid met de uitspraak dat wie niets te verbergen heeft 

niet bang hoeft te zijn. Natuurlijk niet, want men weet toch alles al van 
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iedereen. Daarom kan iedereen gerust volledige openheid van zaken 

geven, zo redeneert men, want de overheid gaat op een 

verantwoordelijke manier met de vergaarde persoonlijke gegevens om. 

Zoals de Zionist Mark Zuckerberg van Facebook (Hier) en de ‘joodse’ 

transhumanistische CEO van Google Ray Kurzweil (Hier) er alles aan 

doen om alles van iedereen virtueel gedigitaliseerd in kaart te brengen. 

Dit allemaal met als doel om uw Bewust Zijn veilig in te laten slapen, 

zodat de machtsfanaten hun satanisch psychopathische gang kunnen 

gaan en u tot een willoos en machteloos slavendom te brengen. Om met 

de politicus Colijn (HIER) uit de jaren dertig van de vorige eeuw te 

spreken: “Gaat u maar gerust slapen. Er is geen reden tot 

ongerustheid.” 

Als we deze uitspraak nu ook eens 

zouden gaan toepassen op het objectieve onderzoek naar hetgeen er in 

WOII is gebeurd, dan zouden overheden toch ook niet bang hoeven te 

zijn voor en gevangenisstraffen op hoeven te leggen aan hen die iets 

anders denken en zeggen over die WOII? Als de machtsfanaten niets te 

verbergen zouden hebben, dan zou een vrij onderzoek toch geen 

probleem moeten zijn? Wanneer de officiële geschiedenisweergave echt 

klopt, dan zal zelfs een revisionistisch onderzoek dit gegeven 

bevestigen! 

We zouden dan tegen de wetten makende en brekende machtsfanaten 

kunnen zeggen: “Ga maar gerust slapen, want we zullen ons eigen 

onderzoek wel doen en als wij tot de conclusie komen dat u gelijk hebt 

en het klopt wat u zegt, dan zullen we dat op tijd in drievoud melden.” 
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Dit is om met geopolitiek strateeg, Brzezinski te spreken, “een echte 

overwinning van de rede op (opgedrongen) geloof” (HIER)”!!! 

Alleen het feit dat het heilige getal zes miljoen vanaf 1889 al bijna een 

halve eeuw door de westerse media heeft gezworven en sinds 1945 niet 

betwist mag worden is toch veelzeggend..? Het toont een grootschalige 

hersenspoelcampagne aan, die zeer goed is voorbereid. Het is gebaseerd 

op het papegaai-effect, dat door de belanghebbende Zionistische 

machtsfanaten via de in hun handen zijnde media is ingefluisterd en van 

een negatieve emotionele lading is voorzien. 

De historische revisionisten worden ook wel negationisten genoemd. 

Hieruit blijkt maar weer eens, dat de meesters van de leugen en de new 

speak alles omdraaien in het tegengestelde. Want wie zijn de werkelijke 

negationisten? Het zijn zij die de menselijke vrije onderzoeksdrang en 

zoektocht naar waarheid ontkennen en daarom aan banden willen 

leggen. 
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In iedere oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer! 

Omwille van 

propagandadoeleinden wordt er tijdens en na iedere oorlog enorm 

gesjoemeld met cijfers betreffende aantallen slachtoffers, gemaakte 

krijgsgevangenen, aantallen vernietigd militair materieel in eigen 

gelederen en van de ‘vijand’. Goebbels propagandaministerie huist in 

iedere natie, cultuur en sociaal beïnvloedend management van het 

denken, voelen en willen van iedere generatie. Zo worden ook de door 

de eigen ‘leiders’ en strijdkrachten begane misdaden tegen de 

menselijkheid altijd verzwegen, gemarginaliseerd en/of van een aureool 

van noodzakelijkheid voorzien. 

Het begrip ‘colatteral damage’ (HIER), oftewel bijkomende 

(menselijke) schade, is een misdadig verzwakkende term voor 

gelegitimeerde slachtpartijen onder burgerbevolkingen. De oorlogen in 

de tweede helft van de 20ste eeuw tot nu, zijn daar een sprekend 

voorbeeld van. Maar ook de totaal onnodige slachtingen die in WOII 

door de geallieerden zijn aangericht tijdens de bombardementen op 

Dresden, Nagasaki en Hiroshima zijn hier voorbeelden van. 
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Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze oorlogsmisdaden van 

‘onze bevrijders’.. Een ander voorbeeld van misdadige geallieerde 

onmenselijkheid (HIER), is de na afloop van WOII gedwongen 

terugkeer naar Rusland (HIER) van Russische krijgsgevangenen, die 

door de geallieerden uit de Duitse kampen werden ‘bevrijd’. Zoals ik 

mijn vorig artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’ al aangaf, 

staat de aan ons overgebrachte geschiedenisweergave dus heel ver af 

van de werkelijke gebeurtenissen. 

Auschwitz overlevende Hajo Meyer 
Hajo Meyer was een in Duitsland geboren jood, die in 1939 naar 

Nederland vluchtte. In 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en naar 

Auschwitz getransporteerd. Hij overleefde dat kamp door zijn 

kwaliteiten als machinebankwerker en werd te werk gesteld bij het 
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onderhoud van treinstellen. Zijn ouders kwamen om in het kamp 

Therisienstadt. Hij keerde na de oorlog terug naar Nederland en wist 

zijn getraumatiseerde leven hier weer op te pakken. 

De schrijfster 

Anja Meulenbelt was bevriend met hem en zijn vrouw. Ze schreef een 

aangrijpend artikel (HIER) over haar laatste ontmoetingen met hem. In 

2014 is hij overleden. Het bijzondere aan deze man, die de zogenaamde 

Nazi-gruwelen aan den lijve heeft meegemaakt, is dat hij een heel eigen 

revisionistische visie heeft op WOII en de rol van het Zionisme daarbij. 

Ook uit hij zware kritiek op de Israëlische politiek ten aanzien van de 

Palestijnen. Anja Meulenbelt schrijft daar het volgende over: 

“In de media die van zijn overlijden berichten wordt hij, behalve 
als Auschwitz overlevende vooral neergezet als antizionist. Het is 

waar dat hij als geen ander zware kritiek had op Israël. Hij was 
diep verontwaardigd over wat de Palestijnen werd aangedaan. Het 
werd voor hem een onontkoombare missie om daar van te getuigen, 
in zijn boeken, lezingen en interviews, en als activist staande aan de 
wieg van Een Ander Joods Geluid.  
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Juist als jood en holocaust overlevende vond hij het zijn plicht om 
luidkeels te protesteren tegen de manier waarop de holocaust werd 
gebruikt als excuus om een ander volk te onderdrukken. Maar het 
is veel te kort door de bocht om hem af te doen als alléén maar anti-
zionist. Wat hij te zeggen heeft is een complex verhaal. Hij is jaren 
bezig geweest om dat verhaal in alle nuances en met alle historische 

feiten onderbouwd te vertellen.  

In mijn kast heb ik zijn boek staan: ‘Het einde van het jodendom’, 
en een artikel in de bundel die Milo Anstadt samenstelde getiteld 

‘Een Ander Joods Geluid, kritische opvattingen over Israël’. Beide uit 
2003. Het boek ‘Einde van het jodendom’ is niet meer leverbaar, 
helaas, want niet alleen als historische documenten zijn deze boeken 

belangrijk, ze zijn akelig actueel… Ik durf te beweren dat Hajo 
Meyer te ver voor de troepen uitliep, dat hij te vroeg was, en dat 
veel van wat hij heeft gezegd nu pas in bredere kring werkelijk 
gewaardeerd zal worden, buiten de langzaam groeiende groep van 
vrienden en mensen die hem bewonderden.” 

 

Hajo Meyer was trouw aan zichzelf en aan zijn gevoel voor 

rechtvaardigheid, dat ingegeven werd door een hoog moreel-ethisch 

besef van menselijkheid. Iets dat zij die het ‘Jodendom’ tot het ultieme 

slachtofferschap hebben gedegradeerd, niet kunnen vatten vanuit hun 
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onmenselijke dwang tot doden en veroveren. Ook internationaal zijn er 

meerdere historisch revisionisten, die zwaar hebben moeten betalen 

voor het staan voor hun eigen visie en die te willen delen. Kijk maar 

eens HIER. 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel 

We zijn opgevoed en opgegroeid in een 

wereld die kunstmatig geschapen is, op fundamenten van grove leugens. 

Het is aan ieder van ons om gedurende ons leven die leugen in onszelf 

en in de buitenwereld te ontmaskeren, zodat we ons ware zelf mogen 

ontdekken en tot uitdrukking brengen. De waarheid is onverbiddelijk en 

afhankelijk van de eigen gehechtheid aan de leugen/onwaarheid soms 

ook heel erg hard en confronterend. Blijkbaar hebben we die harde 

confrontatie nodig om volledig wakker te worden in onszelf. 

Daardoor open te leren staan voor de evolutionaire groeikrachten, die 

onze vastgeroeste patronen, waarheden, overtuigingen, zekerheden en 

veiligheden willen doorbreken. Wat daarvoor nodig is, is in de eerste 

plaats een revisionist met betrekking tot je eigen leven te zijn. Want 

wanneer je denkt de waarheid in pacht te hebben en dat er niets meer te 

onderzoeken valt, blijf je een deelnemer aan het systeem van de leugen. 

De zoektocht naar waarheid houd je in beweging zorgt er voor dat 

verandering de basis is van groei. Een groei in het Mens Zijn. Zoals de 

Parcivallegende zo mooi weergeeft hoe de aanvankelijk onbewuste 

zoektocht naar geluk, rechtvaardigheid en waarheid, leidt tot het bewust 

vinden van het ware Zelf. De Nieuwe Mens! 
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Dit is wat de zoektocht naar de Heilige Graal inhoudt; het vinden van 

vrede in jezelf en met de wereld! In onze tijd houdt dit tevens een 

eenzaam voorop lopen in, waarmee men zich onderscheid van de 

gangbare weg van de door een kudde-instinct gedreven massa. 

Uiteindelijk zal het zich lonen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat! 

* * *x 

 

Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt telkens 

werd uitgenodigd bij de presentaties van Van Agt rondom de Palestijnse 

onderdrukking, vertelde dan keer op keer zijn verhaal over het Judaïsme 

tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme… 

 

doofpotGeheime-GenootschappenMachtseliteMediaMind-

ControlOorlogwereldorde  

Gerelateerde artikelen: 
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• Joden in Iran… 

• Auschwitz-overlevende over Palestijnse 

onderdrukking: NOOIT MEER! 

• Anti-Zionisme groeit onder Joden. 

• Over Jodenhaat en Zionisme… 

• VS: door Israël bezette Khazaren-vazalstaat! 

4 Reacties op Wat is een antisemiet..?  

Plaats hier je reactie  

27 augustus 2016 om 05:45  

@Guido 
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Goed artikel. Wellicht kun je ook eens iets schrijven over de 

zionisten en de geheime vergiftigings depopulatie agenda die 

voortkomt uit hun “heilige” boeken. 

4 

• jenne  

26 augustus 2016 om 23:08  

Wie of wat is een Semiet, als je dit niet thuis kunt brengen, hoe 

kun je dan een anti-Semiet zijn. 

Wie of wat is een Khazaar, gelden de zelfde denkbeelden voor. 

Waar hier op gedoelt wordt maar niet uitgesproken, is de Joden 

Haat, dan weer op nieuw wie of wat is een Jood ?! 

Over het algemeen dreven de mensen die naar de Schoel 

gingen, ander woord voor Synagoge, handel net als veel andere 

mensen. 

Door he bezoeken van de Schoel-Synagoge waar men al vroeg 

leerde rekenen en schrijven, in het land der blinden is één oog 

koning, hadden deze mensen voordeel, een intellectueel 

voordeel, wat zich uite in grote rijkdom en invloed. 

Zie hier de jalousie die de kop op steekt de eerste Progromme 

in Leeds Engeland 1630, veel mensen hadden schulden 

gemaakt, gemakzucht of gewoon onbenul, de oplossing alle 

geldleners in hun Schoel-Synagoge en de brand er in ! 
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Maar goed geld en macht corrumpeerd, en maakt van goede 

mensen slechterikken, jammer maar waar. 

Lang verhaal maar het is nog veel langer en gecomplikeerder, 

maar in grote lijnen is het wel zo. 

Heb veel Joden gekent, sommige hele intieme vrienden, dat was 

zo de gewoonte in oud Amsterdam, en nu nog enkele prima 

vrienden, mis ze nog elke dag, ja misschien zijn ze een beetje 

meer bijzonder, en ze weten verdomd goed wat leven is, ik 

denk dat Europa een stuk beter af zou zijn met veel Joden, dan 

met deze klojo de bojo Moslims !!! 

Vriendelijke groet Sjalom Jenne 

• Evert Jan Poorterman  

26 augustus 2016 om 21:36  

Ik heb het verhaal niet gelezen maar kan wel zeggen dat de 

‘echte’ Joden zich maar eens moeten verdiepen in de nepjoden. 

Dan zullen ze beseffen dat zij misbruikt worden. Dat de 

nepjoden de echte Joden misbruiken vanwege hun historische 

achtergrond en erfenis. Opvallend is dat de nepjoden zich 

wereldwijd met veel tamtam en lawaai presenteren als de 

Joden/Jews en dat we nooit en te nimmer iets vernemen van de 

andere rwaalf stammen Israels! Dat is zeer opmerkelijk te 

noemen! Voor de interlectuelen onder de ‘nepjoden’ zou het 

verstandig zijn eveneens onderzoek te doen in plaats meteen als 

door een Wesp gestoken op te vliegen en te reageren op 

zogenaamd anti-semitisme. Madeleine Albright (voormalig 

minister van Buitenlandse Zaken van de USA) noemde de 

‘opvliegendheid’ van mannen in het Midden-Oosten ‘arabian 

spite’… lange tenen hebben en mogelijk een heel leven lang 
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last van hun besneden piemeltje. Snel geraakt en zeer 

opvliegend. Juda was het vierde kind van Jacob en niet van zijn 

geliefde vrouw Rachel. Dus de nazaten van Juda, een der twaalf 

stammen Israels staat veel lager in de pikorde van het Volk 

Israel! Bovendien is Israel GEEN land maar een VOLK. De 

nepjoden zitten volkomen onterecht in Palestina 

Latest Headlines  

By David on 27 August 2016 GMT David Icke World Tour  

Click here to sign up … 

Here’s a clip from this week’s video … 

Israeli Think Tank: Don’t Destroy ISIS; It’s a 'Useful Tool' Against 
Iran, Hezbollah and Syria  

By David on 27 August 2016 GMT War and Terror  

 

‘According to a think tank that does contract work for NATO and the 

Israeli government, the West should not destroy ISIS, the Islamist 

extremist group that is committing genocide and ethnically cleansing 

minority groups in Syria and Iraq. 

Why? The so-called Islamic State “can be a useful tool in undermining” 

Iran, Hezbollah, Syria and Russia, argues the think tank’s director. 

“The continuing existence of IS serves a strategic purpose,” wrote 
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Efraim Inbar in “The Destruction of Islamic State Is a Strategic 

Mistake,” a paper published on Aug. 2. 

By cooperating with Russia to fight the genocidal extremist group, the 

United States is committing a “strategic folly” that will “enhance the 

power of the Moscow-Tehran-Damascus axis,” Inbar argued, implying 

that Russia, Iran and Syria are forming a strategic alliance to dominate 

the Middle East.’ 

 

Bill Clinton  met keppel op z’n ….. 

Israeli troops kill ‘unarmed, mentally ill’ Palestinian man in West 
Bank  

By David on 27 August 2016 GMT The Police State War and Terror  
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‘Israeli soldiers shot dead a Palestinian man in a village in the occupied 

West Bank on Friday. A Palestinian official said the man was suffering 

from a mental illness, while it is reported that he was not carrying any 

weapons. 

Official Palestinian medical sources identified the man as 38-year-old 

Iyad Zakariya Khamed, Haaretz reported. He was shot dead by Israel 

Defense Forces (IDF) soldiers as he ran towards a military post they 

were guarding at the entrance to the village of Silwad. 

“[Israeli] forces identified a suspect running toward an IDF [Israel 

Defence Forces] post in Silwad,” the military spokeswoman said, as 

cited by Reuters. “Upon the suspect’s advance, the forces shot the 

suspect, resulting in his death. The incident is currently being 

reviewed.”‘ 

Read more: Israeli troops kill ‘unarmed, mentally ill’ Palestinian man in 

West Bank 

Yves Engler has been described as "Canada's version of Noam 

Chomsky" (Georgia Straight), “one of the most important voices on the 

Canadian Left today” (Briarpatch), “in the mould of I. F. Stone” (Globe 

and Mail), "ever-insightful" (rabble.ca) and a "Leftist gadfly" (Ottawa 
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Citizen). His latest book is The Ugly Canadian: Stephen Harper's 

foreign policy. 

Jewish groups' reckless accusations of 'anti-Semitism' sets us down 
a dangerous path 

By  

Yves Engler 

| August 24, 2016  

 

 

Like this article? rabble is reader-supported journalism. Chip in to keep 

stories like these coming 

Sticks and stone may break my bones, but names will never hurt me -- 

and they may come back to haunt the name-callers. 

In finding anti-Semites behind every challenge to Canadian complicity 

with Israeli colonialism, mainstream Jewish organizations are emptying 

the term "anti-Semitism" of its historical weight. 
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"The Green Party of Canada's vote in favour of the anti-Semitic boycott 

campaign against Israel shows the party has been infected by a vicious 

strain of anti-Jewish hate," said the President of Friends of Simon 

Wiesenthal Center for Holocaust Studies, Avi Benlolo. In case anyone 

missed his point the head of the self-described "top Jewish human rights 

foundation in Canada with a substantial constituency" added that the 

Green's "sole foreign policy is based on anti-Semitic hatred." 

The Centre for Israel and Jewish Affairs and B'nai Brith released only 

slightly less wild statements in response to the Greens supporting "the 

use of divestment, boycott and sanctions (BDS) that are targeted to 

those sectors of Israel's economy and society which profit from the 

ongoing occupation of the OPT [Occupied Palestinian Territories]." 

The Greens' resolution, which is basically official Canadian government 

policy -- based as it is on two states and the illegality of the settlements 

-- with a little added pressure, freaks out Israeli nationalists because 

they understand it is a crack in the decades-old settler-state solidarity 

shield of invincibility.  

So, establishment pro-Israel organizations are increasingly shrill in 

smearing the growing Palestinian solidarity movement. While 

supporters of Palestinian rights generally ignore these smears or reply 

that it's not anti-Semitic to stand up for Palestinian rights, defensive 

strategies aren't sufficient. The anti-Semitic label is too potent to not 

confront directly. 

It seems to this writer that the name-callers are on a track that will 

eventually lead to a new reality, one where: 

• Those who are smeared will begin to embrace the label. People will 

begin to understand that if they haven't been called anti-Semitic (or self 

hating) they're probably not doing enough to support justice. 

• Mocking the accuser and the term will become common. Benlolo et al. 

will be bombarded with tweets and messages about anti-Semites at the 
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library, gym, behind the bed etc. Jokes about anti-Semitism will 

undercut the word's force. 

For example: Q. What does it take to get a student union to divest from 

Israel's occupation? A. A dozen hard-core Jew-hating campaigners and 

3,000 anti-Semites. 

• Eventually, the embrace of the term by social justice advocates will 

lead to a widespread re-appropriation of its meaning. It could come to 

have ironically positive usage like the "N-word" in certain African-

American circles. Or like the word Canuck, which originally was a term 

of derision aimed at French Canadians in New England, perhaps it will 

one day be displayed proudly on hockey team jerseys. 

• If right-wing Israeli nationalist groups persist in their efforts to debase 

the Shoah in the service of colonialism and power, dictionaries and 

Wikipedia will be pressed to add "a movement for justice and equality" 

to their definition of anti-Semitism. (Webster's Third New International 

Dictionary actually included "opposition to Zionism: sympathy with 

opponents of the state of Israel", as part of its definition of anti-

Semitism.) 

Of course, considering the historical oppression originally defined by 

the term, most progressive-minded folk would be discomforted by the 

idea of mocking and re-appropriating "anti-Semitism." But, isn't this 

inevitable when "leading Jewish organizations" publicly denounce 

"anti-Semitism" in inverse relation to discernible anti-Jewish animus? 

When Jews fleeing Hitler's atrocities were blocked from entering 

Canada, notes A Coat of Many Colours: Two Centuries of Jewish Life in 

Canada, the dominant Jewish organizations mostly shied away from 

publicly criticizing Ottawa's prejudice. Similarly, some Jewish 

representatives negotiated with McGill over the cap it placed on Jews in 

some university programs in the 1920s, 30s and 40s. 
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While some Jewish activists at the time pushed for a more forceful 

response to this quantifiable anti-Semitism, the "leading" community 

representatives didn't want to rock the boat. Their aim was largely to 

join the power structure. 

Today, the dominant Jewish organizations are well entrenched within 

the ruling elite. Whether they smear a political party, university students 

or the World Social Forum ("an event that was widely denounced as 

anti-Semitic", according to a Canadian Jewish News report about last 

week's conference in Montréal), they face little pushback in mainstream 

political and media life. 

Nor do the less extreme elements within the Jewish community devote 

much energy to challenging the debasement of the term anti-Semitism. 

With the exception of Independent Jewish Voices, some smaller activist 

groups and a few righteous commentators, most liberal Jews are 

apathetic in the face of the cynical manipulation of centuries of 

Christian European prejudice. 

One reason, I would postulate, is a lack of genuine concern over anti-

Semitism in this country. Christianity has largely lost its cultural weight 

and a half-dozen other ethnic/religious groups are more likely to be 

targeted if there were an explosion of xenophobia in this country. 

Over the past half-century Canadian Jews lived experience suggests 

little prejudice. In fact, most Canadian Jews benefit from white 

privilege and, to the extent an individual is tied into the generally 

educated and prosperous community, they benefit from accompanying 

familial and social advantages. As such, individuals uncomfortable 

about the nonsensical claims of anti-Semitism, simply don't consider it 

worth putting their neck out to challenge the obvious damage done to 

the term by Simon Wiesenthal Center, B'nai Brith and CIJA, which 

have institutional/financial reasons to monger fear. 

The primary public use of "anti-Semitism" today is to denigrate those 

defending a people facing the most aggressive ongoing European settler 
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colonialism. Those who seek equality and international justice need to 

directly confront this abuse. 

 Professor Norman Finkelstein  schrijft in zijn boek “De Drogreden van 

het antisemitisme  het volgende:  

p. 137.   Vanuit zionistische overtuigingen hebben joodse ouders 

gekozen voor een leven in oorlogsgebied. Daartoe aangemoedigd door 

Israelische regeringen hebben ze zich er gevestigd teneinde de 

zioistische claim op het grondgebied kracht bij te zetten. Zowel de 

joodse kolonisten als de Israelische regeringen brengen uit politieke 

overwegingen welbewust het leven van honderduizenden joodse 

kinderen in gevaar. De bereidheid tot het opofferen van kinderen wijst 

op een doodscultus. 

p. 156.  Hier noemt Finkelstein het moorden van onschuldige 

slachtoffers door de zionistenstaat Israel een draconisch systeem dat je 

eerder zou verwachten in de ergste dictatuur dan in een democratie van 

de 21 e eeuw.  

p. 100.  Gehuld in de mantel van de holocaust presenteren de joodse 

elites zich als slachtoffers, en in hun solipsistisch (ervan uitgaand dat 

alleen het eigen bestaan of bewustzijn werkelijkheid is) universum 

geloven ze er misschien zelf wel in. Zo kunnen ze letterlijk iedere 

kritiek als blijk van ‘’antisemitisme’ van de hand wijzen. Dit giftige 

brouwsel van formidabele macht, chauvinistische arrogantie, geveinsd 

(of ingebeeld)  slachtofferschap en de vrijwaring van kritiek brengt een 

angstaanjagende roekeloosheid en meedogenloosheid voort. Vandaag 

wordt het antisemitisme in de wereld behalve door Israel vooral door 

deze mensen versterkt. Hen te behagen is niet de oplossing. Ze moeten 

worden gestopt.  
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