Waarom wordt Lodewijk Ascher zo woedend over FvD uitspraken?
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Lodewijk Asscher explodeerde bijna toen Toine Beukering van Forum voor Democratie zich
afvroeg waarom Joden tijdens de oorlog zich lieten afvoeren als makke lammetjes.
De reden voor Asschers reactie is omdat hij niet wil dat iemand gaat zoeken naar de
werkelijke reden.

Voormalig brigadegeneraal Toine Beukering is door Forum voor Democratie naar voren
geschoven als de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer.
Deze liet er geen gras over groeien en nog voor hij benoemd was, gooide hij feitelijk zijn eigen
glazen al in door te zeggen dat het heel goed mogelijk is dat Oekraïne MH17 uit de lucht heeft
geknald. Maar, wat hem waarschijnlijk helemaal de das om zal doen
is het volgende:
Aanstaand Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie (FVD) Toine Beukering zegt dat er
tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘heel weinig verzet’ was in Joodse kringen. ,,Ik ben altijd
geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden - zo’n dapper strijdbaar volk - als makke
lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.’’
Hij kon er naar eigen zeggen geen antwoord op vinden, maar vond wel: ,,Dat nooit meer.
Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen’’, zegt hij in een interview met De Telegraaf. ,,Ik
beledig daar niemand mee en dat wil ik ook absoluut niet.’’
Natuurlijk krijg je onmiddellijk allerlei verontwaardigde reacties, maar de meest heftige kwam t
och wel van Lodewijk Asscher.
PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft in Leeuwarden hard uitgehaald naar aankomend senator
Toine Beukering van Forum voor Democratie. „Ik vind het een ontzettende zak”, zei de
sociaaldemocraat na een vraag uit de zaal tijdens een tournee van zijn nieuwe boek in de
Friese hoofdstad. „Hij heeft in ieder geval zijn ruiten ingegooid als kandidaat voor het
voorzitterschap van de Eerste Kamer.”
Asscher, zelf van Joodse komaf, laat weten dat hij zich heeft gestoord aan het interview met
Beukering in De Telegraaf. De PvdA-voorman vindt het gemeen om zo te oordelen over de
Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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De vraag die Beukering stelt is een legitieme en er is dan ook geen enkele reden om daar zo
spastisch op te reageren. Behalve als je niet wilt dat iemand op zoek gaat naar een antwoord
op die vraag.
De Joodse onderzoeker Henry Makow die zijn grootouders heeft verloren gedurende de
Holocaust heeft talloze artikelen gepubliceerd waar het antwoord voor Beukering uit
tevoorschijn komt.
Zoals het volgende:
The reason Jews went quietly is not a mystery. Jewish leadership betrayed them. Hilberg
attributes it partly to an age-old Jewish habit of persevering in the face of overwhelming odds.
But a more important factor is that both Jewish world leadership and the Judenrats were
dominated by Zionists
Uiteraard had ook ons land een dergelijke Joodse Raad.
Het Zionisme is een werktuig van de Illuminati en hetzelfde geldt voor de Nazi’s. Eén van de
redenen waarom de Illuminati de Nazi’s in het leven riepen was om een dusdanig trauma te
creëren bij de Joden dat ze wél naar de nieuwe staat Israël wilden emigreren. Iets waarvoor
verreweg de meeste Joden in Europa geen enkele belangstelling hadden.
De Zionisten en de Nazi’s worden dan ook wel elkaars spiegelbeeld genoemd . Beiden
streven naar raszuiverheid.
Auteur Ben Hecht beschrijft in zijn in 1961 verschenen boek "Perfidy" dat de Duitsers niet over
genoeg mankracht beschikten om alle Joden te verzamelen en dat ze erop vertrouwden dat de
Zionisten dit zouden doen. De Zionisten verraadden hun mede Joden en haalden hier niet
alleen politiek voordeel uit, maar vaak ook persoonlijk.
Met dit alles in het achterhoofd gaan we terug naar een woedende Lodewijk Asscher.
Lodewijk Asscher mag dan wel hoog van de toren blazen vanwege zijn joodse afkomst en
denken recht van spreken te hebben, maar laten we niet vergeten dat zijn opa, Abraham
Asscher, diamantair en ook voorzitter van de Joodse Raad niet al te best bekend stond bij de
groep. Zo werd het opa Asscher zwaar aangerekend door de Joodse Ereraad dat hij samen met
David Cohen de Joodse Raad organiseerde. Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat opa
Asscher betrokken was bij de Grote Diamantroof bij het ‘Rijksbureau voor Diamant’, waarbij
voor miljoenen guldens aan diamanten van de joodse bevolking zijn geroofd. Een groot deel
van de geroofde diamanten zijn nog spoorloos.
Asscher en Cohen konden er in de Tweede Wereldoorlog voor kiezen om in verzet te gaan,
maar lieten zich meeslepen met de bezetter en zetten hun intellect in voor lijfsbehoud, echter
ten koste van veel, waaronder hun status. En uitgerekend de kleinzoon neemt nu anderen de
maat over de Holocaust. Asscher moet zich diep schamen.
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