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Holocaust ontkenning niet strafbaar

In ons land wilde onze vroegere minister van Justitie Sorgdrager geen
wettelijk verbod  aangaande het 'ontkennen van de holocaust'?
Dit besluit van de minister getuigde van een stukje werkelijkheidszin en
gezond verstand. Velen zijn het er echter niet mee eens. De laatste jaren is
er veel te doen geweest over het zgn. ‘Nazi-goud’ en dat Nederlandse
ambtenaren zich zouden vergrepen hebben aan joodse bezittingen. Welnu,
wat is er op tegen dat er een eerlijk onderzoek plaatsheeft? En, laat men
dan tegelijk de Holocaust in het onderzoek meenemen!! Er zijn daarbij
immers nog zoveel onbeantwoorde vragen.

Wanneer ons een ANP-bericht ter ore komt, b.v. van een vliegtuigramp in
de Bijlmer, waarbij naar een eerste schatting wordt opgegeven dat er
mogelijk 4000 slachtoffers zijn, vinden wij dat droevig. Vooral wanneer
wij horen dat het om een sabotage zou gaan.
Enige tijd later vernemen wij dat het niet om sabotage ging, maar er sprake
is van een constructiefout, en dat het niet om 4000 slachtoffers gaat, maar
om 40. Zulks is evenwel triest en vreselijk, maar toch niet zo schokkend en
onthutsend als het eerste bericht!
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Met betrekking tot de Tweede wereldoorlog is ons altijd voorgehouden dat
het om 6 miljoen joodse slachtoffers zou gaan, die vergast werden. Stel dat
bij nader inzien dat getal eens zou komen te liggen tussen de 60.000 en
200.000. Dan is dat natuurlijk nog erg en schrikbarend, maar toch niet zo
gruwzaam en haast ongeloofwaardig als het eerste bericht van 6 miljoen.
Het zou toch verlichtend en verademend zijn voor de wereld én voor de
joden zelf, dat zulke omvangrijke gruwelijkheden niet hebben kunnen
plaatsvinden! Het spreekt toch van verblinding en zelfbedrog wanneer wij
willens en wetens willen blijven volhouden dat er toch wél 4000 doden
zouden zijn gevallen in de Bijlmer, en er toch wél 6 miljoen zouden zijn
vergast, wanneer na eerlijk onderzoek vast is komen te staan dat dit niet het
geval is. Waar is alsdan ons gezonde verstand gebleven?

Wanneer het officiële V.N.-rapport vermeldt dat er tijdens de 12 jaren
Hitler-regering (1933-1945) 200.000 joden zijn gestorven; en prof.Gadolin
uit Finland een getal noemt van 300.000 omgekomen joden; en Dr. Scheidl
uit Oostenrijk stelt dat er volgens ambtelijke telling 170.000 joden
omgekomen zijn; en de Nederlandse historicus van Tienen zegt dat dat er
maximaal 350.000 zijn; en de joodse jurist Dr.Listojewsky schreef in het
Amerikaanse tijdschrift 'The Broom' 11-5-1952 dat er tussen 1933 en 1945
350.000 - 500.000 joden werden vermist; en het Canadese Comite van
christelijke juristen heeft vastgesteld dat er 200.000 joden tijdens het
Hitler-regime zijn omgekomen; en dat tenslotte het Zwitserse Rode Kruis
in een 1600 bladzijden tellend rapport aangeeft dat er in totaal 300.000
slachtoffers zijn gevallen, zowel joden als anderen........  wat moeten wij
dan aan met een getal van 6 miljoen?

Levi Eschkol heeft gezegd tegen J.G.Burg, een overlevende uit Maidanek,
in een 'Spiegel'-interview, dat er in Israel zeker wel honderduizenden joden
leven die nog een KZ-tatoeagenummer dragen. Dus allemaal overlevenden!
Het klinkt in de oren van de mensen heel ongeloofwaardig wanneer men
hoort dat er géén 6 miljoen joden vergast werden, maar er slechts sprake is
van enige tienduizenden vermisten en omgekomenen, en ook dat er geen
gaskamers zouden hebben gefunctioneerd om joden te vergassen. Zulks
klinkt even ongeloofwaardig als te zeggen dat de eerste maanlanding nooit
heeft plaatsgevonden, maar een opgezette scène was in de Nevada-
woestijn. zoals velen denken  Ook dat 9/11 een inside job was.
Wie de holocaust ontkent, laat als het ware een bom ontploffen!
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Ontkenning van de holocaust is in Duitsland zelfs strafbaar! Je zult maar in
Duitsland wonen en mogelijk twijfelen aan de holocaust!

Dat er een soort holocaust heeft plaatsgehad staat vast (er hebben er in onze
eeuw al meerdere plaatsgehad o.a.  Israëls Auschwitz in de woestijn, waar
men 60.000 Egyptische soldaten van dorst en ellende heeft om laten
komen. De holocaust van Bush Sr tijdens de Golfoorlog op de Iraakse
bevolking, volgens prof.dr. J.P. v.d. Ploeg), maar deze omvang is niet zo
absurd groot als altijd werd aangenomen. Dat moet geruststellend zijn! Wij
mogen de waarheid toch wel weten, of moeten wij domweg aannemen op
gezag van anderen?

Is men bang dat het 'onweerlegbare' axioma van de holocaust wankelt of
zal gaan wankelen? Een axioma is een onbewezen ‘waarheid’. 
De wereld heeft nu reeds 67 jaar lang gewacht op het moment waarin de
onzekerheid zal worden weggenomen aangaande de omvang der
zogenaamde holocaust! Twijfels zijn er altijd al geweest. Ook het proces
tegen David Irving in Engeland en Oostenrijk heeft deze twijfels niet
kunnen wegnemen.

Er zijn reeds vele boeken en ooggetuigeverslagen, die categorisch werden
afgedaan als antisemitisch, neonazistisch, etc., waarin de holocaust wordt
ontkend. Geleerde personen hebben onafhankelijke onderzoekingen
gedaan, zoals dr.A.Butz: hij schreef het boek 'The Hoax of the twentieth
century'. Ook Richard Harwood met zijn boek 'Stierven er werkelijk 6
miljoen?' En van prof.dr. Faurisson uit Frankrijk diverse publicaties, en van
de vele medewerkers van het Institute of Historical Review uit Costa Mesa,
Californië, USA.
En van J.G.Burg, zelf een jood die in de concentratiekampen heeft gezeten:
"Maidanek in alle eewigkeit''.
En van W.Mattern uit Chili: "Jezus, die Bibel und die 6 miljoen Juden".
Van B.C.Wintzek: Ünsere Väter waren keine Verbrecher".
En van Walter N.Sanning: "The dissolution of Eastern European Jewry".
Van prof.dr.P.Rassinier uit Frankrijk het volgende. Deze man heeft
persoonlijk vele jaren in de Duitse concentratiekampen doorgebracht. Toen
hij na de oorlog vernam dat de Duitsers 6 miljoen joden vergast zouden
hebben, en vele gruwelen gepleegd zouden hebben, werd hem dit te veel.
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Hij is de zaak gaan uitzoeken en heeft zijn bevindingen te boek gesteld. Als
gevolg daarvan werden tegen hem diverse processen gevoerd.
Hij noemde het getal van zes miljoen een fictie, en zei dat er in het geheel
geen gaskamers hebben bestaan. Volgens hem is het getal van zes miljoen
voor het joodse volk van geweldig economisch voordeel geweest, met
name voor de stichting van de staat Israël, doordat de Duitsers
'wiedergutmachung' moesten betalen voor elk slachtoffer.
Hij vond het absurd dat Duitsland wiedergutmachung moet betalen aan een
staat die tijdens W.O.II nog niet bestond.
Minister Sorgdrager sprak van 'dommen' en van 'sluwe jongens' die de
smakeloze en onjuiste opvattingen over de holocaust zouden propageren.
Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk dat de ontkenningen niet het werk
zijn van een stel ‘domme’ straatjongens, en ook niet van sluwerikken. Er
zijn gegevens opgespoord en er worden feiten genoemd door
wetenschappers die men niet maar zomaar van tafel kan vegen.
Zij vindt dat wij Nederland niet met allerlei strafbepalingen moeten
opzadelen, maar moeten vertrouwen op het 'zelfregulerend' vermogen van
de Nederlandse samenleving. Nu kan men niet altijd afgaan, of liever bijna
nooit afgaan op dat zelfregulerend vermogen van een volk, want handige
volksmenners (demagogen) kunnen het volk van de ene uiterste naar het
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andere uiterste doen overslaan. Een voorbeeld zagen wij in Iran, hoe de
Sjah zijn koffers kon pakken en vlug weg moest gaan voor zijn volk, daar
men hem anders gemolestreerd had. Er zal daarom dus naar ándere
oplossingen moeten worden gezocht! De Arabische Lente deed
staatshoofden van o.a Tunesia, Lybië, Egypte, etc. van hun voetstukken
vallen.

Enige statische gegevens:
Volgens 'Chalmers Encyclopaedia' telde Europa voor W.O.II 6.500.000
joden. Dus bij vergassing van 6 miljoen joden, zouden er nog slechts
500.000 overgebleven moeten zijn!

In Duitsland waren er na sept. 1939 nog 360.000 joden. De meesten waren
voor het uitbreken van de oorlog reeds vertrokken (tussen 1933 en 1945
zijn er 1.500.000 geëmigreerd).
Er blijven er dus 6.500.000 minus 1.500.000 over, dat is 5 miljoen, in
Europa. Daaruit zou dus blijken dat de Duitsers so-wie-so nooit 6 miljoen
joden omgebracht kunnen hebben, want die zouden er eenvoudig niet
geweest zijn!

The World Almanac gaf in 1938 15.588.250 joden op.
Na W.O.II, 22 febr. 1948 schreef New York Times dat het wereldjodendom
ligt tussen de 15.600.000 en 18.700.000.
Wanneer wij van de 15.588.000  zes miljoen aftrekken, blijven er ongeveer
tien miljoen joden over. Dan zou de bevolkingsaanwas der joden in 10 jaar
6-8 miljoen zijn, en dat is onmogelijk! In het blad ‘Christenen voor Israël’
dec.1997 op bladzij 27 is te lezen dat het groeipercentage van de joden nul

is. En dat de joodse bevolking overal ter wereld afneemt. Men geeft op dat
er vandaag de dag 13.000.000 joden zijn op deze aarde, waarvan 5,375
miljoen in de USA, en 5,7 miljoen in de staat Israël.
In Auschwitz zouden verschillende miljoenen mensen omgekomen zijn,
maar er staan er slechts 363.000 geregistreerd tussen 1940 en febr. 1945.

Op 12 mei 1952 begonnen de onderhandelingen over de
wiedergutmachung tussen Goldman en Adenauer. De joodse opgave was
dat er van de vier Europese joden drie waren vergast. Volgens het Gerstein-
rapport wilde men aanvankelijk voor 40 miljoen vergaste joden schade
claimen, later voor 16 miljoen, en tenslotte voor 6 miljoen.
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Hoe bestaat het! Leefden er ooit 40 miljoen joden in Europa?

Een simpele rekensom

Hoe lang duurt het voordat een lijk geheel verbrand is?
In een moderne oven, volgens Oosthoek encyclopedie onder
‘lijkverbranding’ duurt dat 1 uur. In een oude primitieve oven, zoals men
deze ons toont in de concentratiekampen, duurt zulks ongeveer twee uur.
Om 6 miljoen lijken te vergassen en daarna te verbranden vergt dus twee
uur maal 6 miljoen, dat is 12 miljoen uren, bij het gebruik van één oven.
Eén jaar telt ongeveer  365 dagen x 24 uren, dat is 8760 uren.
Wanneer de ovens tijdens W.O.II vijf jaar lang, nacht en dag zouden
gebrand hebben, geeft dat 5 x 8760 = 43.800 uren.

Om 6 miljoen lijken te verwerken in 43.800 uren zijn er 12.000.000 :
43.800 = 280 ovens nodig, die continu vijf jaar lang nacht en dag in bedrijf
zijn. Nu de vraag of er wel zoveel ovens waren? En, hebben die ovens vijf
jaar lang continu gebrand? De simpele ovens die men ons toont in de
K.Z.’s hebben toch niet 6 miljoen lijken kunnen verwerken? Of was hier
sprake van een technisch wonder?

Het Rode Kruis-rapport

Het Rode Kruis maakte vanaf herfst 1943 tot mei 1945 11.120.000
voedselpaketten voor de concentratiekampen in Duitsland.
In het rapport wordt als ware oorzaak van de sterfgevallen in de kampen
aangegeven voedseltekort, en daardoor typhus. De geallieerden
bombardeerden namelijk de Duitse voedseltransporten, bestemd voor de
concentratiekampen. Dus kan er een groot aantal omgekomen slachtoffers
op rekening worden gezet van de geallieerden! Bealen zij ook
wiedergutmachung?
Op 15 maart 1945 protesteerde het Rode Kruis tegen wat men noemde de
''barbaarse luchtoorlog der Geallieerden'' (Inter Arma Caritas, p.78).
Het Rode Kruis vond geen enkel bewijs van doelbewuste jodenvervolging
en vernietiging. In het 1600 bladzijden tellende rapport wordt het woord
''gaskamer'' niet éénmaal genoemd!

Dr. Kubovy, directeur van Yad Vashem in Tel Aviv, verklaarde t.o.v. "La
Terre Retrouvée" in 1960 dat er van Hitler, Himmler, Heydrich of Goering
geen enkel bevel tot vernietiging van joden zou bestaan.
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J.G.Burg schrijft in zijn boek "Maidanek in alle Ewigkeit" p.56:
Op 24-7-1942 zei Hitler aan tafel, dat hij de deportatie en emigratie der

joden na de oorlog rigoreus zou aanpakken, om alle joden naar een joodse

nationale staat over te brengen.

Van uitroeiing was geen sprake. Endlösing betekent iets anders, n.l.
eindoplossing.
Het wereldcentrum voor hedendaagse Joodse Documentatie in Parijs heeft
bekrachtigd dat het aantal joodse slachtoffers in W.O.II de 1,2 miljoen niet

overschrijdt (dit is volgens het VN- en Rode Kruis rapport echter nog veel
te hoog).
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WIEDERGUTMACHUNG

Uit het aantal joden die om wiedergutmachung vroegen, zou ongeveer
kunnen blijken hoeveel overlevenden er dus nog zijn van de 3 miljoen die
onder het Hitler-regime leefden, en die dus na 1945 nog in leven waren.
Het aantal eisers die -en dat is niet te geloven- in 1965 in Bonn
ingeschreven stonden, was  3.375.000 (Aufbau 30-6-1965).

Dit is toch wel het vernietigende bewijs dat er met het getal van 6 miljoen
iets goed mis is! Het merendeel van de 3 miljoen joden hebben de nazi-
bezetting dus overleefd en krijgen nu wiedergutmachung van Duitsland.
De denkbeeldige massavernietiging kan deswege niet hebben plaatsgehad,
en daarmee valt tegelijk de blaam van Duitsland af, één van Europa's
grootste naties op velerlei gebied.

Holocaust waarom?

In een verslag in het R.D. 30-11-1996  geeft prof.Zimmermann antwoord,
waaruit de wáre reden van de holocaust blijkt: Zie onderstaand artikel

http://ccfiile.com/Six_Million_Swindle.html
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De holocaust is de centrale steunpilaar in de Israëlische zelfbeschikking.
Bij het scheppen van de eigen identiteit heeft Israël een vijandbeeld nodig!
Vandaar dat de holocaust één van de belangrijkste factoren is in het denken
van de gemiddelde jood. 
Dáár hebben wij dus het wezen van de zaak, en vandaar dat elke revisionist
(dat is iemand die de waarheid wil weten) direct wordt uitgemaakt voor
neonazi of antisemiet. Zo iemand is een regelrechte bedreiging voor Israëls
steunpilaar en het instand houden van het vijandbeeld!

Joods leed  (zie R.D.13-12-97, verslag J.Soesan, overlevende)
Er gaat volgens Soesan een beerput open, dit, met betrekking tot het joodse
bezit en de wijze waarop men (ambtenaren) in Nederland na de oorlog
daarmee is omgegaan.
Soesan vindt de schadeclaim van 125 miljoen, die de Duitsers in de jaren
zestig tijdens de ‘’Wiedergutmachung’’ aan de Nederlandse gemeenschap
heeft uitgekeerd, werkelijk maar een schijntje. Soesan meent dat de joden
recht hebben op miljarden uit Duitsland. En dáár gaat het kennelijk alleen
om! Geld, en nóg eens geld!
Soesan pleit voor een grondig onderzoek, dan gaan er vele Nederlanders
pijn lijden. Maar dat zou slechts een fractie zijn van de pijn die de joden
zouden hebben doorstaan, aldus Soesan.  Dus Nederlanders, hou je vast!

Welnu, wij zijn blij  dat er van joodse zijde wordt gepleit voor een grondig
onderzoek, en dat er zelfs een parlementaire enquette moet komen. Dan
kan tegelijk eens grondig worden onderzocht hoeveel joden er in
werkelijkheid zijn omgekomen tijdens W.O.II, en op welke wijze. Dan zal
duidelijk worden of de revisionisten in hun ongelijk staan, ja dan nee. Wat
is er dus op tegen zulk een onderzoek spoedig te laten aanvangen, temeer
daar de zaak nu weer actueel is?
De Hollanders zouden verbijsterend hebberig zijn, en de roep om een
parlementair onderzoek wordt steeds groter na de ontdekking van het
weekblad ’De Groene Amsterdammer’’, dat ambtenaren na de oorlog
gedobbeld zouden hebben om gestolen joodse bezittingen.
De joodse gemeenschap houdt de adem in! En wij eveneens!
Het RIOD (Rijksinstituut voor de Oorlogsdocumentatie0 onderzoekt
hoeveel van de joden gestolen, en mogelijk hoeveel de joden van ons
gestolen zouden hebben. Gerekend naar de huidige prijzen moet die
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oorlogsbuit ten minste 5 miljard euro hebben bedragen, zegt het RIOD, en
dat bedrag kan alleen maar naar omhoog worden bijgesteld!
Waren de joden dan zó verbluffend rijk, en hoe kwamen zij aan die enorme
rijkdom? Ook dáár zal een onderzoek naar moeten worden ingesteld!
Mijnheer Kordes heeft nog wel even werk! Op verzoek van minister Zalm
(Financiën) neemt Kordes het onderzoek voor zijn rekening.
Volgens Rabbijn Soetendorp, Gelders Dagblad 11-12-1997, is de zweer
opengebroken. Hij is er zeker van dat er nog méér onthullingen zullen
komen. En dat geloven wij ook! Maar of deze nieuwe onthullingen voor de
joodse gemeenschap heel aangenaam zullen zijn, betwijfelen wij ten
zeerste!

 Anne Frank-dagboek en de Holocaust

Kranten meldden in december 1998 dat men niet openlijk mag twijfelen
aan de echtheid van het dagboek van Anne Frank. De rechtbank te
Amsterdam heeft dat bepaald in een zaak van de Anne Frank-stichting en
het Anne Frank Fonds in Bazel, tegen een tweetal revisionisten, de
Fransman professor Robert Faurisson en de Belg Siegfried Verbeke.  Zij
schreven in 1991 een werk waarin zij het dagboek een falsificatie noemde.
Het boekje "Het ‘Dagboek’ van Anne Frank: een kritische benadering"
mag in Nederland niet meer verspreid worden, aldus het vonnis.

Men mag in deze wereld aan alles twijfelen, of dat nu de Bijbel, of dat het
de Koran of andere heilige boeken zijn doet er niet toe, zonder dat men
daarvoor door de overheden wordt gestraft. Men mag twijfelen aan de
Heidelbergse Catechismus, aan de Institutie van Calvijn, aan de
Statenbijbel, aan ........ noem maar op. 
Behalve aan ....... het dagboek van Anne Frank! En waarom? 
Dat boek schijnt boven alle twijfel verheven te zijn. Omdat het noodlottig
zou worden voor de joden en het imago der joden grotelijks zou schaden
indien via een onafhankelijk onderzoek vast zou komen te staan dat de
beweringen van professor Faurisson (en vele andere wetenschappelijke
geleerden met hem) juist zouden zijn, nl. dat het dagboek inderdaad een
fraude zou zijn. Waarom geeft het Rijks Instituut voor Oorlogsdo-
cumentatie -om aan alles een einde te maken- niet het dagboek aan een
aantal onafhankelijke instituten ter controle, zodat via de resultaten van
handschriftvergelijkend en documenttechnisch onderzoek kan worden
gedaan?
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De huidige gang van zaken is onbevredigend. Wanneer wetenschappers
niet meer vrij de resultaten van hun onafhankelijk onderzoek mogen
publiceren, is dat hoogst verdacht. Idem dito met de Holocaust-onderzoe-
kers. Er lijkt hier wel sprake van de bekende beerput, die maar liefst
gesloten moet blijven!

In het blad van "Christenen voor Israël" stond groot nieuws:
Poolse hoogleraar ontkent Holocaust.
Naar het schijnt slaat het "leugen-virus" toe in knappe koppen. De
geleerden gaan dan over tot "razernij", althans in de ogen van joden en
joden-sympathisanten. Volgens prof. Henri Beunders is het zo, dat
intellectuelen vaak slaaf zijn van hun frustraties. Want ze hebben het toch
al zo moeilijk die intellectuelen!
Dan is het hier, dan is het daar, maar onverwachts wordt er de een of
andere hoogleraar "bezeten" of gefrustreerd en klapt uit de school.
Nu was het de hoogleraar Dariusz Ratajczak van de universiteit van Opole
in Polen. Dan weer eens zijn het de Franse hoogleraar Rassinier en de
eveneens Franse hoogleraar Faurisson uit Lyon, die de Holocaust ontken-
nen. Hoe komen zulke geleerde knapen toch zo ver?
Dan is het dr. Butz uit de USA die de Holocaust ontkent en daarover een
gedocumenteerd boek schreef.
Zelfs in Israël zijn er een hoogleraren als  prof. Paul Wexler uit Tel Aviv,
die schrijft dat de joden niet van Juda afstammen, maar een vreemde,
Khazaarse oorsprong hebben. Professor Sand, en Finkelstein, laatste
bestrijdt ook de holocaust.
Dat moet bij "Christenen voor Israël" klinken als het gillen van een mager
varken in een synagoge! Daarmee zaagt prof. Wexler alle poten onder hun
organisatie uit.
Ook de Rooms Katholieke bisschop Richard Williamson, die zich aansloot
bij de anti-moderistische priesterbroederschap genaamd Pius X, ontkent de
holocaust. De paus heeft hem gerehabiliteerd, ondanks dat Williamson
gelooft dat 9/11 niet het werk was van moslimterroristen, maar van de
Amerikaanse geheime dienst, om de weg vrij te maken voor de invasies in
Afghanistan en Irak. Williamson verklaarde voor de Zweedse televisie dat
er overweldigend bewijsmateriaal bestaat dat er in WOII geen 6 miljoen
joden, maar hooguit 200.000 - 300.000 zijn omgekomen; niet vergast, maar
als gevolg van uitputting.  De broederschap Pius X bestaat uit 465
priesters, 160 seminaristen en volle kerken in 27 landen. Zij voelen niets
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ervoor om tot de moederkerk en het drijfzand van deze concilie-kerk terug
te keren.  Volgens de broederschap is het judaïsme een valse godsdienst,
dat met zijn holocaust-fabeltje op teveel mededogen mag rekenen.

Dan was er Ernst Zündel, die de gaskamers ontkende en een marathon-
rechtszaak in Ontario doorliep, waar hij zijn gelijk haalde! Hoe bestaat het
toch. Waarom wil men de holocaust maar niet geloven en gaven de rechters
toe dat Zündel gelijk had?
Het dan maar eens met dwang proberen en het wettelijk verplicht stellen,
dat men de holocaust niet mag ontkennen. Gevangenisstraf  zal wel helpen!
Gewoon celstraffen geven aan al deze "anti-semieten", zoals men in
Zwitserland, Duitsland en andere landen doet! Canada heeft evenwel Ernst
Zündel uitgeleverd aan Duitsland, waar hij een lange gevangenisstraf
uitzat, alleen omdat hij de holocaust in twijfel trok. Bekijk zijn website.
Een bekende Zwitserse schrijver en zijn uitgever zijn tot 15 maanden
gevangenisstraf veroordeeld. Het betreft de 47 jarige auteur Jurgen Graf en
de 78 jarige uitgever Gerhard Förster, die invalide is en aan osteoporose
lijdt. Zij wijzen de holocaust af. De winst van het boek was 90.000 gulden,
waarop beslag werd gelegd, plus nog een boete van 11.000 gulden. Zie zo,
de rechters wilden niets van Graf's verweer horen dat hij aan ge-
schiedbeschrijving deed.

Prof. Mosje Zimmerman heeft eveneens zo zijn frustraties, zoals wij zagen
in het kranten artikel. Hij spreekt over mythologisering en bedoelt daarmee
nog niet dat de historische feiten worden verdraaid, maar dat de holocaust
uit zijn historische context wordt gelicht en een functie krijgt. Holocaust
wordt nu aangewend voor de rechtvaardiging van de staat Israël en voor de
politiek van het land. De holocaust is zo langzamerhand de centrale
steunpilaar in de Israëlische zelfbeschikking geworden, aldus Zimmerman.
Israël heeft een vijandbeeld nodig bij het creëren van de eigen identiteit, zo
betoogt hij. Daarom vindt hij de holocaust een van de belangrijkste
factoren in het denken van de gemiddelde Israëliër

Het "Institute for Historical Review" in de USA stelde zelfs $50.000
beschikbaar voor degene die kon aantonen dat de gaskamers
functioneerden om joden te verbranden. Niemand heeft ooit dat bedrag
opgeëist en in ontvangst kunnen nemen.
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De Arabische wereld steunde Roger Garaudy, een bekende Franse filosoof,
die beweerde dat de Zionisten de omvang van de holocaust sterk hadden
opgedreven om de stichting van de staat Israël daardoor te rechtvaardigen.
Garaudy wees erop dat er nog zoveel overlevenden zijn. Waar komen die
allemaal vandaan, indien er 6 miljoen zouden zijn vergast? 
Al die overlevenden, samen met de staat Israël, profiteren van de Duitse
herstelpenningen, de "Wiedergutmachung" zonder einde! Miljarden heeft
Duitsland reeds betaald en tot in lengte van jaren zal Duitsland moeten
doorbetalen, volgens Garaudy! 

Alle overlevenden maken aanspraak op vergoedingen. Velen hebben de
Duitse verzekeringsmij Allianz-Versicherungen aansprakelijk gesteld
krachtens levensverzekeringen, om tegoeden aan nabestaanden uit te
betalen. Dit loopt in de miljarden.
Evenwel waren er vele duizenden militairen met joods bloed in de
Wehrmacht, en vele joden zaten in de top van de Nazi's. Dat is toch wel
een beetje vreemd. Brian Rigg, heeft aangetoond dat Hitler wist dat
tientallen hoge officieren van joodse origine waren. In januari 1944 waren
er 77 hoge officieren van gemengde joodse afkomst in dienst.

Opmerkelijk is dat de letter Vau van het Hebreeuwse alfabet de enige letter
is die geen getalswaarde heeft. Evenwel heeft men ooit aan de Vau de
getalswaarde 6 toegekend. De Vau is tot victorie-teken geworden, de twee
vingers wijd uit elkaar op de opgeheven hand komen hiervandaan.
B. Weintraub leerde van de Rabbijnen dat de ontbrekende 6 naar het getal
van 6 miljoen wees. De profetie over de joden zou zijn dat zij zouden
terugkeren naar hun land (huis), het eretz-Israël, maar dan met 6 miljoen
minder.

Zonder vervulling van deze voorzegging kan, volgens de Rabbijnen, de
messias niet terugkeren.
In 1919 probeerden de kabbala-joden (meest Khazaren die geen Semieten
zijn, en wel meer als 90% der joden uitmaken) reeds de 6 miljoen-joden-
afval  naar voren te brengen, nadat in 1917 vast was komen te staan dat er
een nationale zionisten staat zou komen.
In 1919 gaven joodse organisaties een 6-miljoen-joden-Holocaust voor, die
in de Oekraïne zou hebben plaatsgehad.
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De wereldpolitiek heeft echter pas in 1948 het groene licht gegeven voor
de staat Israël, toen de verloren 6 miljoen uit 1919 reeds in vergetelheid
was geraakt. Geen nood, er was reeds een andere 6 miljoen-joden-
Holocaust bedacht, die door de Nazi's zou zijn uitgevoerd, dit om de
terugkeer naar het "beloofde" land te rechtvaardigen.
Die 6 miljoen zag en ziet men als een louteringsoffer. Alleen de
"gereinigden" zouden daarna terugkeren. Het is inmiddels wel gebleken dat
de staat Israël uit "gereinigde joden" bestaat!

Wij moeten de 6 miljoen-joden-Holocaust niet letterlijk opvatten, volgens
de directeur van het Holocaust Instituut dr. Martin Broszt. Hij verklaarde
nl.  in Frankfurt voor de rechtbank dat het bij de 6 miljoen-joden-Holocaust
om een symbolisch getal ging.
De kabbalisten zien terug op de drie vrienden van Daniël, die levend uit de
vurige oven kwamen. Alzo zouden de joden de vurige oven hebben
overleefd, om daarna voor hun haters onaantastbaar te zijn, zodat men
dezen kan dicteren en hun goud en zilver kan afeisen.
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Bijna niemand durft het dan ook aan enige kritiek op de joden en de
Holocaust uit te oefenen, vanwege de "vreze der joden", Joh.7:13, 19:38,
20:19; Esther 8:17.
Men is in het algemeen wettelijk verplicht in de Holocaust te geloven! Er
blijkt op dit punt geen vrijheid van meningsuiting mogelijk te zijn.

Elie Wiesel, holocaust-overlevende en Nobelprijswinnaar, schrijft in zijn
boek "Legende van de dag" dat enige holocaust-verhalen van het begin tot
het eind vrij bedacht zijn, en ook dat sommige verhalen wel waar zijn,
maar nooit hebben plaats gevonden. Ra, ra, hoe kan dat?
En Haim Landau riep als onderhandelaar over de Wiedergutmachung in

1952 zijn broeder Dayan
toe in het Jiddisch: "Wij
hebben geluk, wij krijgen
geld voor zes miljoen
vermoorde joden".
Hij sprak van "geluk" bij
6 miljoen vermoorde
soortgenoten. (?!)

De in 1999 overleden
Ignatz Bubis zei eens
voor de TV dat in het

jodendom het getal 6 domineert in drievoud. Dat bleek reeds tijdens de
onderhandeling over de Wiedergutmachung het geval te zijn, toen de
joodse advocaat 18 miljard mark vorderde. 18 is 3 x 6.
Er zijn vele mensen in de wereld, die niet meer in de Holocaust geloven.
De leugens worden kennelijk openbaar. Daarom moet er blijkbaar met
geweld worden opgetreden. Er is een groep orthodoxe joden in Iran
geweest. Zij zijn daar door de president en regering vorstelijk ontvangen.
Zij zijn tegen het zionisme. Zie hun website:
http://www.nkusa.org/

Israël bereidt een grote oorlog voor in het Midden-Oosten, daar het bij de
gedachte leeft van een "Groot Israël", van de Nijl tot aan de Euphraat, zoals
bij koning Salomo. Dus moet Jordanië, Irak, Syrië, Libanon en een stuk
Turkije nog worden ingenomen.

18                    Wankelt het Holocaust axioma?           No.23

Israël trekt zich uit de Westbank van de Jordaan en de Golan terug. Tegen
de tijd dat de Palestijnen op de Westbank en in de Gazastrook hun eigen
staat zullen uitroepen, zal Israël tot oorlog overgaan, zei Deborah Horan in
The Washington Times. Wanneer de ‘veiligheidsmuur’ gereed is, kan men
met speciale bommen de aarde buiten de muur geheel in brand zetten,
zodat de Palestijnse holocaust zal plaatsvinden.
Niet alle joden steunen de staat Israël en het zionisme. Joodse geleerden als
Lenni Brenner, dr. Henry Makov, professor Norman Finkelstein, Israël
Shamir en anderen ageren ertegen. Dankzij Lenni Brenner weten wij dat de
Nazi’s aan alle joden toestemming gaven om te vertrekken uit Europa
wanneer Europa 2 miljoen dollar betaalde.  

De zionisten hebben de Palestijnen tot Amalekieten verklaard, die naar
Jehova's bevel uitgeroeid dienen te worden. Ook de Duitsers zijn door hen
al eerder tot ‘Amalekieten’ verklaard. Deze hedendaagse ‘Amalekieten’
dienen voor de komst van hun Messias uitgeroeid te zijn.
In 1946 wilden de joden als vergeldingsactie 6 miljoen Duitsers vergassen,
stond in The Observer. Toentijds moest men echter genoegen nemen met
het terechtstellen van 400 SS-ers. Aan deze slachtpartij nam Chaim
Weizmann deel.
Momenteel bezitten de joden genetische wapens, waarmee zij een heel
volk, een soort kunnen uitroeien. Men heeft een speciaal gen van Irakezen
ontdekt. Door een virus in hun drinkwater te doen, sterven alle Irakezen (de
zogenaamde rassenbom). Dat is ook op Duitsers toe te passen.
Ook zouden de Khazaarse kabbalisten hun "broeders" de Sefarden kunnen
liquideren en opofferen voor hun "heilige" doel.
David Levy, voormalig minister van BZ, was bang voor dit soort
burgeroorlog in Israël. Rabbi Teitelbaum zei dat het Zionisme een
satanische beweging is. Wie zal de waarheid hierover boven water durven
halen?

Auschwitz crematoria en gasovens

Aan het Auschwitz kamp heeft men de gaskamers verbonden om als bewijs
te dienen voor de Duitse -duivelse volksmoord- genocide genaamd.
Volgens joden, en dat staat in het Nürenberger verslag, is het bewezen dat
er rook en vlammen nacht en dag uit de schoorsteen van het crematorium
kwamen, om de vele duizenden joden te verbranden.
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Echter, volgens het originele en oorspronkelijke plan der Duitsers voor dit
crematorium, was de faciliteit en capaciteit amper voldoende voor een stad
van 200.000 inwoners. Dit crematorium zou zó gebouwd zijn dat er géén
rook of vlammen ooit konden gezien worden. Amerikaanse luchtfoto’s van
1944 laten dan ook géén rook en vlammen zien.
W.Lindsay, chemicus uit Iowa, USA, vindt het onmogelijk om een zo’n
groot aantal van 1 - 2,5 miljoen joden in Auschwitz te cremeren en te
vergassen in de slecht afgesloten "gaskamers".

Zyclon-B bevat cyaanwaterstof. Dat is wel zó gevaarlijk dat met déze
slechte gasovens, de mensen er buiten ook allen gestorven zouden zijn. Om
de vergaste lijken uit de ovens te halen zou eveneens levensgevaarlijk zijn,
vanwege het achterblijvende gas. Doe daarbij dat de gastoevoerpijpen van
slecht en poreus hout waren gemaakt!! (Wie maakt er nu een gasleiding
van hout, en dan nog wel voor levensgevaarlijk gas?)
De schoorsteen van Auschwitz zou géén werkelijke schoorsteen zijn, daar
er geen rookkanaal in aanwezig is (dit is vastgesteld, en met
infraroodcamera’s gefotografeerd). Is Auschwitz slechts een Hollywood-
bouwsel, of een Disneyland-voorstelling? 
Onderzoekers zijn tot de slotsom gekomen dat  mensenvergassingen niet
hebben plaatsgevonden. Er is daartoe nooit een Duitse instructie gevonden,
terwijl de geallieerden de beschikking hadden over alle Duitse archieven!

Prof.Faurisson uit Lyon, Frankrijk

Hij vindt, na jarenlang onderzoek, dat de fameuze gaskamers een
oorlogspropaganda-stunt zijn. Het is totaal misleidend, wanneer men ons
inrichtingen voor klerenontsmetting voorschotelt, als zouden dat
mensenvergassingsovens zijn. Het bestaan van zulke ovens is ten enenmale
onmogelijk, vindt Faurisson.
Het blauwzuurgas (Zyclon-B, waarvan de B staat voor blauwzuur) is
ontplofbaar en brandbaar. Hoe kon men dit dan toepassen zo dicht bij
crematoria, waar open vuur was?
Op de luchtfoto’s van de USA uit 1944 van Auschwitz ziet men geen
menselijke brandstapels, maar een openstaande ingang. Men ziet er geen
rook en vuur uit de schoorsteen komen van ovens die 24 uur zouden
gebrand hebben. De getuigenissen die zijn afgegeven over de gaskamers
zijn vaag en tegenstrijdig. Allen zeggen dat direct na de dood van de
slachtoffers werd begonnen met de lijken op te ruimen voor een volgende
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ronde. Dit alles is volgens Faurisson op zichzelf reeds de toetssteen voor
een leugenachtige getuigenis.
Op 19-8-1960 stond in het tijdschrift ’Die Zeit’ een brief van prof.dr.M.
Broszat, een overtuigde anti-nazi: ’Geen gaskamers in Dachau’. Prof.
Broszat vindt dat het getal van 6 miljoen zgn. vergaste joden een
symbolisch getal is. Maar hierop ontvangt Israël wèl de niet-symbolische
Duitse marken (momenteel euro’s zo lang het duurt), de
wiedergutmachung!
Hij geeft toe dat er op heel het Duitse grondgebied geen mensen-
vergassingen hebben plaatsgevonden. Alle officiële historici zullen hem dit
tenslotte moeten toegeven. En waarom zwijgen de media hierover?
Er is ook nooit een enkele expertise of deskundigen-verklaring geweest en
uitgebracht over het al of niet functioneren van gasovens en crematoria. 
Wanneer men de autoriteiten van Auschwitz met vragen bestookt, zeggen
zij dat de gaskamers en crematoria slechts ‘’reconstructies’’ zijn. Is dit een
leugen, die in strijd is met de archiefstukken?  Dr.Diwald verklaarde zelfs
voor de Duitse tv, dat in Dachau pas na de oorlog door gevangen SS-ers
gaskamers zijn gebouwd.
Faurisson vindt dat de Engelsen het toppunt van oorlogsmisdaad begingen,
door Russische vrijwilligers, die aan Duitse zijde vochten, uit te leveren
aan de Sovjets.
Wij behoren toch ten zeerste verheugd te zijn, dat er geen 6 miljoen joden
vergast zouden zijn en het hier slechts om een soort sprookje ging. Ook de
joden zouden hun vreugde hierover moeten tonen! Het tegendeel zien wij.
Dat geeft te denken. Vandaar dat een eerlijk en onafhankelijk onderzoek de
waarheid aan het licht kan brengen. En wat is daar op tegen?

De Holocaust ‘religie

De holocaust is een nieuw algemeen dogma geworden, volgens
www.rense.com
zie ook http://truthisbeaty.wordpress.com/2009/02/04/the-holocaust-is-
now-catholic-dogma/

Laten wij allen de 10 geboden van deze holocaust religie uit ons hoofd
leren. Zij luiden als volgt:
 zie:   http://www.rense.com/general88/10com.htm
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1. Remember what Amalek (the Non-Jews) has done to thee. 
2. Thou shalt never compare THE HOLOCAUST with any other Genocide.
3. Thou shalt never compare the Nazi crimes with those of Israel. 
4. Thou shalt never doubt the number of 6 million Jewish victims. 
5. Thou shalt never doubt that the majority of them died in gas chambers. 
6. Thou shalt not doubt the central role of SATAN Hitler in the
extermination of the Jews. 
7. Thou shalt never doubt the right of Israel to exist as the Jewish state. 
8. Thou shalt not criticize the leading Jewish organizations and the Israeli
government. 
9. Thou must never criticize Jewish organizations and the Zionist
leadership for abandoning the European Jewry in the Nazi era 
10. Thou shalt take these commandments literally and never shew mercy to
them that doubt! 

Eindoplossing

Hierbij ons voorstel om een waarheidscommissie aan te wijzen waarvan
bv. de leden geen enkele binding hebben met een of andere geheime
organisatie. In de Westerse wereld is voldoende kennis en wetenschap
voorhanden om een onafhankelijke waarheidscommissie te vormen. Deze
zal uiteraard niet uit Duitsers, noch uit Joden mogen bestaan. Het zal een
internationaal gezelschap moeten zijn. Dat mag en kan gerust in Nederland
zetelen, daar wij een neutraal volk zijn en ongeveer als middelpunt van
Europa fungeren. Wij hebben tenslotte in Den Haag het Vredespaleis, als
een internationaal gerechtshof.
Om een onderzoek in te stellen naar de Nederlandse kwestie, inzake joodse
eigendommen, zal er geen Nederlander zitting mogen hebben in een
dergelijke commissie.
Verder zullen ook de activiteiten der geallieerden onderzocht moeten
worden, waarom zij voedseltransporten, bestemd voor de
concentratiekampen, gebombardeerd hebben en waarom zij -als eersten-
burgerdoelen en zelfs een stad als Dresden hebben gebombardeerd! En dat
de geallieerden steeds doorgaan zulks te doen, o.a. op Hirosjama,
Nagasaki, terwijl Japan zich al maanden eerder wilde overgeven, en ook in
Irak, Kosovo, Vietnam, Irak, Lybië, etc.
Er moet toch een eindoplossing kunnen komen? Wanneer ex-minister van
Justitie Sorgdrager pleit voor een publicitair tegenoffensief tegen de
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ontkenners van holocaust, zal het ene ''isme" het andere ''isme" blijven
bestrijden.
De zaken die moeten worden nagegaan en onderzocht zijn o.a.:

1e. Hoeveel ghetto's, concentratiekampen er geweest zijn tussen 30-1-1933
en 8-5-1945. Wanneer deze in gebruik zijn genomen, en hoeveel personen
daar geregistreerd stonden?

2e. Waar, wanneer, op welke wijze en hoeveel mensen kwamen er tussen
voornoemde datum door de schuld van Duitsers (of door de schuld van de
Geallieerden) om het leven in deze kampen?

3e. Welke nationaliteit hadden deze mensen en van welk ras waren zij?
Indien onze minister van Justitie en anderen én wellicht ook de Duitse en
Israëlische regering, geïnteresseerd zijn een dergelijk eerlijk onderzoek in
te stellen (en wie heeft er nu géén belang bij dat de waarheid boven water
komt?) is het alleen maar toe te juichen wanneer zij daartoe over zouden
gaan. Er zouden mogelijk daarvoor de volgende commissies of instellingen
ingeschakeld kunnen worden:

a. De internationale opsporingsdienst van het Rode Kruis, de ITS.
b. Het Internationale Rode Kruis in Genève.
c. De huidige werkgroep der Verenigde Naties.
d. Onder toezicht van Nederland, Bonn en Jeruzalem kan een
onafhankelijke commissie aangesteld worden.
e. Mogelijk is Amnesty Internationaal geschikt voor zulk een taak, en ook
het T.N.O, en enige universiteiten of Technische Hogescholen.

En laat bijvoorbeeld het Internationale Gerechtshof in Den Haag een
einduitspraak doen.

Wat zou er op zulk een eerlijk en onafhankelijk onderzoek tegen kunnen
zijn? Wat zullen de reacties op dit voorstel zijn?.
 Joh.3:19-21:
 19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de

duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.                                

 20  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn

werken niet bestraft worden.                      
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 21  Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat

zij in God gedaan zijn.                                 

Een laatste raad aan de holocaust-ontkenners is, om gewoonweg het
holocaust axioma te erkennen, want heus, het is niet te geloven, aangezien
de meeste joden het zelf ook niet kunnen geloven, en laten wij het ervoor
houden dat er nog veel en véél meer slachtoffers zijn geweest dan 6
miljoen. Gernstein zat er wellicht dichter bij in zijn rapport, dat er mogelijk
meer dan 25 miljoen joden zijn omgebracht in drie tot 5 kleine oventjes.
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Er waren op heel de aarde
destijds geen 25 miljoen joden te bekennen, maar evenwel zouden er meer
dan 25 miljoen zijn vergast. Zo’n axioma is een mysterie dat niet statistisch
is aan te tonen, maar dat een kwestie van geloof is, klaar uit. Het
christendom en nagenoeg alle religies steunen immers ook allen op
axioma’s en niet op feiten! Wij mogen aan de holocaust dus niet te zwaar
tillen. Wie het geloven wil die gelove het.  Niemand kan het immers
begrijpen hoe Anne Frank aan een balpen zou zijn gekomen, waarmee zij
een deel van haar dagboek zou hebben geschreven tijdens de tweede
wereldoorlog, terwijl de balpen pas na de oorlog werd uitgevonden!  Wij
kunnen hieruit duidelijk zien dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn,
ook niet in onze High-tech samenleving.  Ge zult er steeds verbaasd van
staan te kijken. Dat blijkt ook wel uit de Nobelprijswinnaars, dat er velen
zijn met een dubieus verleden, die evenwel gelaureerd worden met deze
prijs voor vrede en gerechtigheid. Laat mensen als Williamson, Zundel,
Irving en anderen toch geloven in de holo-religie en haar 10 geboden, om
niet hun vrijheid eraan op te offeren in de cel, ook al is de holocaust in hun
ogen ongeloofwaardig.  Laten zij hun vrijheid nemen en geloven in het
onmogelijke!  Laten zij eens het boek ter hand nemen ‘Reich of the Black
Sun, en daarna gewoon mee blijven huilen met de wolven in het bos!’. 
______________________________

Bronnen, o.a.:
M.Gilbert, Auschwitz and the Allies
Yehuda Bauer, American Jewry and the Holocaust
W.Laquer, The terrible secret
A. de Cocatrix, The numbers of the Nat.Soc. persecution van ITS, Arolsen
J.C.Pressac, Auschwitz, technique and operation of the gas chambers
Y.Gutman en M.Berenbaum, Auschwitz Death Camp.
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R.Faurisson, Auschwitz,Technique and operation of the gas chambers. En,
Debunking the Genocide Myth.
A.Butz, The hoax of the twentieth century
J.G.Burg, Sündebocke, en, Maidanek in alle ewigkeit?
Ch.E.Weber, The Holocaust 120 questions and answers.
Dr.M.Connors, Dealing in Hate, the development of anti-German
propaganda
W.Sanning, The dissolution of Eastern European Jewry
H.Roth, Why are we being lied to?
Van het Institute of Historical Review diverse uitgaven en studies.
Prof. P. Wexler twee boeken.
Prof. Norman Finkelstein: De Holocaust-industrie

Hieronder een citaat uit Wikipedia over Norman Finkelstein:
Het boek bouwt voort op een eerdere boekuitgave; The Holocaust in
American Life van Peter Novick. Hierin wordt de wijze waarop de
interpretatie van de Holocaust in het Amerikaanse leven zich ontwikkeld
heeft, kritisch bekeken. Omdat Finkelstein van mening was dat Novick te
gematigd was in zijn kritiek, heeft Finkelstein er in zijn boek De
Holocaust-industrie een schepje bovenop gedaan.[3]

Een van de specifieke betichtingen die Finkelstein zegt te documenteren is
dat machtige Joodse groeperingen de Holocaust exploiteren voor politieke
en financiële winst waarbij eigenlijke slachtoffers (zoals de ouders van
Finkelstein) worden gebruikt als argument, maar opvallend weinig als
compensatie krijgen. Hij noemt als illustratie zijn moeder, die Auschwitz
overleefde en 3500 dollar kreeg. Een advocaat die een boek over de
Holocaust las, claimde alleen al daarvoor 2400 dollar.

Zijn overige kritiek op de Holocaust-industrie omvat:
Er blijken anno 1998 meer levende Holocaust-overlevenden te zijn dan in
1945. Talloze nep-claims zijn ingediend door fraudeurs die zichzelf voor
overlevenden van de Holocaust uitgeven. Sommige pogingen om het leed
van Joodse Holocaustslachtoffers te compenseren verlopen oneerlijk.
Sommige agentschappen (vertegenwoordigingen van Joodse groeperingen),
die beweren Joodse overlevenden van de Holocaust te vertegenwoordigen
in rechtszaken, zouden geld hebben achtergehouden dat voor overlevenden
bedoeld was.
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Dat veel Amerikaanse Joden geen Jodendom praktiseren, maar het door
een dogma hebben vervangen: fund-raising voor Joodse belangen.
[bewerken] Reviews en kritiekenNoam Chomsky en Alexander Cockburn
waren positief over het boek. Ook historicus Raul Hilberg, schrijver van
The Destruction of the European Jews, uit lof voor het boek.[4]

Het exclusief Joods maken van de Holocaust door de Holocaust-industrie,
zoals geuit in het boek, wordt bekritiseerd als onjuist. De belangrijkste
Holocaust-musea in de Verenigde Staten, het Holocaust Memorial Museum
in Washington D.C. en het Museum of Tolerance (Simon Wiesenthal
Center) in Los Angeles, beperken zich niet tot de Joodse slachtoffers; dit
ondanks de vrees van Elie Wiesel dat het unieke karakter van de Holocaust
daarmee uit beeld zou verdwijnen. Deze musea zijn officieel gewijd aan de
nagedachtenis van zowel de zes miljoen vermoorde Joden als de miljoenen
andere slachtoffers van het nationaalsocialisme: onder meer zigeuners,
gehandicapten, Jehova's getuigen, homoseksuelen, werkweigeraars uit
Polen en de andere bezette gebieden, politieke dissidenten en Russische
krijgsgevangenen.[2]

Waar wonen de meeste joden? The Economist zet de getallen
overzichtelijk bij elkaar. Lange tijd woonden er in de VS meer joden dan in
Israel. Dat is niet langer zo door de sterke groei van het aantal joden in
Israel. Die groei is er geweest sinds de stichting van de staat Israel (1948).
Een oorzaak van die aanwas is het einde van de Sovjet-Unie waardoor veel
joden eindelijk konden emigreren.In Nederland wonen volgens dit
overzicht 30.000 joden.
Wel is het nog steeds zo dat van de 13.5 miljoen joden wereldwijd er
‘‘slechts’’ 5,7 miljoen in Israel wonen.

De holocaust is momenteel reeds 67 jaar een heet hangijzer. Dit hete
hangijzer wordt nog vele malen heter wanneer er joden zijn als Micha Kat
en Jos van Straten die zich tegen de holocaust-mythe verzetten. Volgens
Micha Kat is het technisch onmogelijk om joden te beledigen om hun
geloof wanneer de holocaust ontkend wordt.
Zie zijn website:  
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17844/klokkenluideronlie-ontm
oet-marcel-messing
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http://fathersmanifesto.net/holocaust.htm

Op bovenstaande website staat veel informatie over de holo-hoax

U kunt hierna een en ander erover lezen:
The "Holocaust" of 6 Million Jews An Immensely Successful and
Profitable Hoax!Whines from a holohoaxsterTake five minutes to complete
the Poll to Exile Blacks

New Years' Eve 2011: ONE MILLION DEAD priests: Hallelujah!!"What a
wretched depravity of sentiment and manners must have prevailed before
such corrupt maxims could have obtained credit! It is impossible to collect
from these writings a consistent series of moral Doctrine", Thomas
Jefferson on the depraved state of the Talmud

The REAL holocaustThe historic growth rate of the Christian population of
1.5% per year means that the 682,400,000 Christians in the world in 1933
would have been 853,158,362 by 1948.  Instead, mostly due to W.W.II, the
actual population was 592,406,542, a loss of 260,751,820 Christians.  Even
at a more conservative growth rate of Christians of 1% per year, there were
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199,838,673 fewer Christians in 1948 than there would have been without
W.W.II.

What about the worldwide population of jews?  Per  figures from FOUR
different jewish sources: 1) The American Jewish Committee, Bureau of
the Synagogue Council, 2) Judaica Encyclopedia, 3) The Standard Jewish
Encyclopedia, and 4) The jews, their History, Culture, and Religion, it
INCREASED by 584,549 jews between 1941 and 1948!
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Wanneer men zegt dat Stalin 50 miljoen mensenlevens op zijn geweten
heeft en ik beweer na onderzoek dat het er 8 miljoen zijn geweest, is er
niks aan de hand. Wanneer men zegt dat Mao 50 miljoen mensenlevens op
zijn geweten heeft en ik beweer dat het er 24 miljoen zijn geweest, is er
niets aan de hand. Ik behoud gewoon mijn vrijheid. Maar.....wanneer ik zeg
of schrijf dat Hitler geen 6 miljoen maar  ongeveer 300.000 mensenlevens
op zijn geweten heeft zoals in het Rode Kruis-rapport staat, dan breekt de
hel los. Aan alle kanten word ik uit gemaakt voor holocaustontkenner,
gelijk worden er allerlei rechtszaken tegen mij aangespannen en in het
ergste geval staan er 20 politieagenten op de stoep met twee
arrestatieteams, 4 speurhonden en een helikopter in de lucht om mij af te
voeren naar de gevangenis.  Waarom???
 Dit heeft de advocate Silvia Stolz uit Duitsland aan den lijve ondervonden.
Zij verdedigde Ernst Zündel, die de holocaust aanvocht, en werd tijdens
haar verdediging zélf in de kraag gepakt en voor drie-en-half jaar in de
gevangenis gezet. U kunt op de websites er meer over vinden:
http://www.youtube.com/watch?v=JrAJdpubTjo&feature=youtu.be&bpctr
=1358741252&bpctr=1358824891
http://www.radicalpress.com/?p=1986
www.anti-zensur.info
Silvia Stolz kreeg en bewijs-verbod opgelegd en ook een spreekverbod. Dit
is heden ten dage nóg erger dan tijdens de Inquisitie, waar rechters
opzettelijk heksen de dood injoegen door willens en wetens de
weegapparatuur te blokkeren. Alleen in Nederland werd in de plaatsen
Polsbroek en Oudewater eerlijk gewogen, waarna de heksen vrij-uit konden
gaan. Het was een Nederlandse arts die een boek schreef over de
heksenwaan(zin), wat tenslotte na enige tijd een einde bracht aan de
heksenvervolgingen.  

De Duitsers waren niet de eerste die concentratiekampen bedacht hadden.
Dat wordt ons wel altijd wijs gemaakt op de scholen en in de boeken. Maar
wat deden de Engelsen in de boerenoorlog van 1899 in Zuid-Afrika? De
Engelsen konden de oorlog niet winnen en gingen over op een andere
strategie, namelijk vrouwen en kinderen oppakken, de boerderijen
verbranden en de vrouwen en kinderen in een kamp stoppen waar zij onder
erbarmelijke omstandigheden moesten leven. De Engelsen hebben 7000
boeren gedood en 28.000 vrouwen en kinderen in de concentratiekampen
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gevangen gehouden en laten sterven, plus 14.000 inheemsen. Wat een laffe
en misdadige manier om op deze wijze een oorlog te winnen.
Waarom heeft men het wel altijd over die arme 'zes miljoen' joden, en
nooit over die duizenden boerenvrouwen en kinderen van Zuid-Afrika? En
ook spreekt men nooit over de duizenden zigeuners en Jehova-getuigen die
gedood of gestorven zijn tijdens de tweede wereldoorlog.
Dus de Duitsers waren niet de eerste met concentratiekampen, dit waren de
Engelsen (Geallieerden)!!!!!!!!

https://nicodegeit.wordpress.com/2011/05/02/sylvia-stolz-%E2%80%98hol
ocaust-grootste-leugen-uit-de-geschiedenis%E2%80%99/


