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1. Waarde vrienden, medestanders en collega’s.  

Wij zijn hier samengekomen om een buitengewoon belangrijk onderwerp 
uit de tragische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog te 

bediscussiëren vanuit verschillende invalshoeken. Het onderwerp 

bekendstaand als de “Holocaust”. Zoals bekend draait dit om de politiek 

en daden van nazi-Duitsland tegen het joodse volk. Dit uiteraard tegen de 
achtergrond van hun veel omvangrijker moorddadige activiteiten in die 

tijd. Het is mijn bedoeling te trachten u het joods-orthodoxe standpunt 

terzake te geven.  

 

2. Laat mij in de eerste plaats erkentelijkheid uitspreken voor de 
hooggeachte organisatoren van dit waardevolle evenement, die mij en 

mijn collega’s de gelegenheid bieden onze zienswijze naar voren te 

brengen, hetgeen wij als een groot voorrecht beschouwen.  

 
3. Mijn collega’s en ik zijn wat wordt genoemd Orthodoxe joden, joden die 

ernaar streven geheel te leven naar de eeuwenoude joodse religie en 

levenswijze bekend als Judaïsch. Wij zijn hier namens de groep bekend als 

Neturei Karta, geen afzonderlijke beweging of organisatie, maar 
voorstanders van de filosofie die staat voor de oppositie van het 

Orthodoxe jodendom tegen wat wordt genoemd het Zionisme – de 

seculiere nationalistische beweging welke de vorming van een sektarische 

staat in Palestina voorstaat. Zoals bekend, Zionisme en de Holocaust zijn 

door de jaren heen zeer verstrengeld geraakt en maken de zionisten veel 



Speech van de orthodox-joodse Rabbi Aharon Cohen 

 

—    2    — 

ophef over de Holocaust om hun ongeoorloofde opvattingen en 

doelstellingen te bevorderen. Ik wil in het kort spreken over deze beide 

onderwerpen en het verband daartussen.  

 
4. Wij willen gelegenheden als deze benutten omdat wij menen zowel een 

religieuze als een op religie gebaseerde humanistische plicht te hebben 

onze boodschap te verspreiden. Daarom bid ik dat onze discussies en 

conclusies op deze conferentie in alle opzichten correct en oprecht zullen 
zijn.  

 

5. Allereerst wil ik kort samenvatten, voor de relevantie voor het 

onderwerp Holocaust, dat Judaïsme en Zionisme twee totaal verschillende, 
zelfs diametraal tegenover elkaar staande ideeën zijn. Judaïsme is een 

eeuwenoude G-ddelijke levenswijze voortkomend uit duizenden jaren van 

hoog moreel, ethisch en religieus gehalte. Zionisme is relatief nieuw – niet 

veel ouder dan honderd jaar – en een seculair nationalistisch idee, 
ontbloot van ethiek en moraliteit. Treurig genoeg moet worden gezegd dat 

er religieuze groepen onder het joodse volk zijn die beïnvloed zijn geraakt 

en bedorven door de Zionistisch- nationalistische filosofie en dat hebben 

gehecht aan het Judaïsme. Dat is onjuist, valselijk en in strijd met de leer 

van het Judaïsme zoals eeuwen en generaties lang is overgeleverd.  
 

6. Judaïsme leert dat, hoewel aan het Joodse Volk het Heilige Land, thans 

bekend als Palestina, werd beloofd, dit slechts gold onder bepaalde 

voorwaarden, met name indien wij in staat zouden blijken de hoogste 
morele, ethische en religieuze normen te handhaven. Onze religieuze leer 

en geschriften – de Torah – zijn vol met waarschuwingen dat, wanneer 

aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, het Joodse Volk zal worden 

verstrooid in door G-d opgelegde ballingschap.  
 

7. Dit is wat gebeurde. De voorwaarden werden niet in de voorgeschreven 

mate vervuld en het Joodse Volk werd verspreid over alle delen van de 

globe, zoals de geschiedenis ons leert. Tot op de huidige dag verkeert het 

Joodse Volk in deze door G-d opgelegde ballingschap, welke van ons eist 
loyale burgers te zijn van de naties waarin we leven en onder welk gebod 

niet is toegestaan te pogen de ballingschap door eigen toedoen op te 

heffen. Daarom is het ons verboden te trachten een eigen staat te vormen 

in Palestina. Ingaan tegen deze verboden is rebellie tegen de wens van de 
A-lmachtige, waarom we zijn gewaarschuwd voor de verschrikkelijke 

gevolgen van een dergelijk pogen.  

 

8. De filosofie van het seculiere Zionisme overtreedt en ontkent de 
heldere geopenbaarde Joodse leer en daarom werd het Zionisme vanaf 

haar begin veroordeeld door de voornaamste Joodse religieuze 

autoriteiten.  

 
9. Bovendien ontkende het zionisme vanaf het begin dat er een 

autochtone bevolking in Palestina leefde, voornamelijk bestaand uit 
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Palestijnen. De zionisten volgden een politiek waarbij de Palestijnen 

werden beroofd van hun hoop op zelfbeschikking voor het land dat zij 

eeuwenlang bezaten. Zij werden beroofd van hun huizen, hun bestaan en 

hun levens. Daarmee pleegden de zionisten een schokkende inbreuk op de 
hen vanwege hun religie voorgeschreven humanitaire rechtvaardigheid.  

 

10. Het Judaïsme predikt echter mededogen en respect voor de 

eigendommen en zeker de levens van elke medemens.  
 

11. Het voorgaande toont duidelijk aan dat de zionisten niet het Joodse 

Volk als geheel vertegenwoordigen en anti-Zionisme moet worden 

toegejuicht; dat mag niet worden verward met ouderwets anti-semitisme. 
Wij weten dat dit hier in de Iraanse Republiek zeer goed wordt beseft en 

ook dat de joodse gemeenschap hier al duizenden jaren lang vreedzaam 

leeft met alle burgerrechten.  

 
12. Tegenwoordig vormt de Holocaust een van de bestaansgronden voor 

het zionisme, waarbij de zionisten claimen dat de joden een eigen staat 

moeten hebben om (zoals zij stellen) te voorkomen dat de gebeurtenissen 

van de Holocaust zich ooit herhalen. “Nooit Meer” is hun slogan. Daarom 

wil ik de Orthodox-joodse zienswijze over de Holocaust uiteenzetten.  
 

13. Ten eerste de feiten. Er bestaat hoe dan ook geen enkele twijfel over 

dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zich een verschrikkelijke en 

rampzalige politiek voltrok gepleegd door Nazi-Duitsland tegen het Joodse 
Volk, bevestigd door ontelbare ooggetuigen en overlevenden, volledig 

gedocumenteerd opnieuw en opnieuw. Mij persoonlijk werden de ergste 

gevolgen van de oorlog bespaard omdat ik in Engeland woonde, dat 

gelukkig niet door Nazi-Duitsland werd bezet. Echter, ikzelf en vele, vele 
anderen verloren talloze vrienden en verwanten die omkwamen onder het 

Nazi-regime door opzettelijke moord en genocide. Drie miljoen joden in 

Polen, meer dan een half miljoen in Hongarije, vele tientallen of 

honderdduizenden in Rusland, Slowakije, Frankrijk, België, Holland en 

meer. Het aantal van zes miljoen wordt regelmatig genoemd. Men kan 
twisten over het werkelijke aantal, maar de misdaad is net zo 

verschrikkelijk als het miljoenenaantal (en het waren er miljoenen) zes, 

vijf of vier miljoen slachtoffers bedroeg. De manier van vermoorden is 

eveneens irrelevant, of het nu in gaskamers was (en daarvan zijn 
ooggetuigen), vuurpelotons of wat dan ook. Het kwaad was hetzelfde. Het 

zou een verschrikkelijk affront zijn aan de nagedachtenis van hen die 

omkwamen de schuld van die misdaad op enigerlei wijze te minimaliseren.  

 
14. Echter, volgens de orthodox joodse leer en opvatting zouden de 

daders van een misdaad, hoe schuldig ook, er nooit in zijn geslaagd hun 

daden uit te voeren als de A-lmachtige dat niet zou hebben gewild. Aldus 

moeten de slachtoffers natuurlijk trachten het kwaad te vermijden, maar 
als dit onmogelijk is, moeten zij de wil van de A-lmachtige accepteren. 

Onze leer houdt aangaande de door G-d opgelegde ballingschap houdt 
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eveneens in dat het niet de taak van het Joodse Volk is haar vervolgers te 

berechten. Dat is de taak van de A-lmachtige. Het is onze opdracht de wil 

van de A-lmachtige te aanvaarden en te streven naar verbetering van 

onszelf en ons te ontdoen van gedragingen die de oorzaak zijn van ons 
lijden kunnen zijn. Dat was steeds de Joodse houding door de 

geschiedenis van het Joodse lijden heen.  

 

15. Nooit mogen wij zo vermetel zijn te denken of te trachten de wil van 
de A-lmachtige te weerstreven, of te veronderstellen dat wij in staat zijn 

te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Dat is ketterij.  

 

16. De zionisten, in hun seculiere en pompeuze benadering, gedragen zich 
compleet tegengesteld aan deze leer en durven te zeggen “Nooit Meer”. 

Zij hebben de vermetelheid te denken dat zij de A-lmachtige kunnen 

tegenhouden een “Holocaust” te herhalen. Dat is ketterij.  

 
17. Bovendien, zoals wij allen weten, verergeren zij het verkeerde 

daarvan door een politiek van uiterste wreedheid en grofheid toe te 

passen op het Palestijnse Volk.  

 

18. Daarbij komt dat het gebruiken door de zionisten van de Holocaust om 
hun eigen doel van een sektarische staat te bevorderen een toppunt van 

hypocrisie is als men bedenkt dat de zionisten elke fase van de Nazi-

onderdrukking gebruikten om de vorming van een eigen staat te 

bevorderen. Uit de dertiger jaren, toen de Nazi-politiek was gericht op het 
verdrijven van de joden uit Duitsland, is goed gedocumenteerd bekend 

hoezeer de zionisten collaboreerden met de Nazi-autoriteiten om 

‘geschikte’ joden, met name jonge gezonde pioniers, van Duitsland naar 

Palestina te brengen. Daarna, gedurende de oorlog, tijdens het moorden, 
is eveneens gedocumenteerd vastgelegd hoe hun houding er een was van 

hardvochtigheid en niet helpen waar zij wisten dat te kunnen. Zij konden 

het lijden en het doden instrumentaliserenen als drukmiddel voor de 

vorming van hun staat als de oorlog voorbij zou zijn. Tenslotte, na de 

oorlog, gebruikten zij de Holocaust en het medelijden en de sympathie 
welke dat losmaakte bijna als een geloofsartikel ter verkrijging van hun 

Staat. Claimend dat Zionisme bedoeld was om een nieuwe Holocaust te 

voorkomen, terwijl in feite het Zionisme decennia voorliep aan de 

Holocaust. Daarna rechtvaardigen zij hun wreedheden tegen de 
Palestijnen met de Holocaust om hun eigen belangen te bevorderen. 

 

19. Samengevat: de Orthodox Joodse visie is ja, er was een Holocaust 

van een verschrikkelijke omvang, hoe die ook was. Doch die kan op geen 
enkele manier worden gebruikt om de onwettige en criminele zaak en 

acties van het Zionisme te rechtvaardigen.  

 

20. Mijn vrienden, ik wens te eindigen met ervoor te bidden dat de 
fundamentele oorzaak van alle strijd en bloedvergieten in het Midden 

Oosten, namelijk de staat bekend als “Israël”, totaal en vreedzaam zal 
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worden ontbonden en worden vervangen door een regime in 

overeenstemming met de wil van de Palestijnen. Dit, opdat Arabier en 

Jood weer in staat zullen zijn vreedzaam samen te leven, zoals gedurende 

eeuwen het geval was.  
 

21. Moge ons dan de tijd geworden dat de glorie van de A-lmachtige aan 

allen wordt geopenbaard en de mensheid in vrede zal zijn. 

 
 

 

http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=321541&goto=nexto

ldest  
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