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TRANSCRIPT: Toespraak van Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 
1961. 

 

 
Dames en heren, u staat op het 
punt een zeer beangstigende 
toespraak te horen. Deze 
toespraak is een verklaring voor 
de plannen die nu worden 
gemaakt om de Verenigde Staten 
in een derde wereldoorlog te 
gooien. Hij is kort geleden 
gehouden voor een grote groep 
in de Congressional Room van 
het Willard    Hotel   
Washington, 
D.C. Zowel de toespraak als de 
vraag en antwoordperiode later 
zo geëlektrificeerd het publiek 
dat een groep patriotten het         
heeft overgebracht naar         
twee     lange-spelende 
platen die u kunt kopen om te spelen voor vrienden, clubs en uw kerkgroep in uw 
gemeenschap. De spreker is de heer Benjamin Freedman, bekend om zijn autoriteit op het 
gebied van zionisme en al zijn plannen. Meneer Freedman is een voormalige jood, en ik bedoel 
een VORMERE jood. Hij heeft de communistische samenzwering in de wereld met hand en 
tand bestreden, en staat vandaag de dag bekend als een vooraanstaande Amerikaanse patriot. 
We nemen u nu mee naar het platform van de spreker om Benjamin Freedman te presenteren. 

 
[Freedman's toespraak] 

 
 

Wat ik u vanavond wil vertellen is iets wat u nooit van enige andere bron 
hebt kunnen leren, en wat ik u nu vertel betreft niet alleen u, maar ook 
uw kinderen en het voortbestaan van dit land en het christendom. Ik ben 
hier niet alleen om een paar feiten op te schrijven om uw bloeddruk te 
verhogen, maar ik ben hier om u dingen te vertellen die u zullen helpen 
om te bewaren wat u als de meest heilige dingen in de wereld beschouwt: 
de vrijheid, en de vrijheid, en het recht om te leven als christenen, waar u 
een beetje waardigheid hebt, en een beetje recht om de dingen na te 
streven die uw geweten u zegt dat u de juiste dingen bent, als christenen. 

 
Benjamin H. Freedman 

 

Allereerst wil ik u zeggen dat senator Kennedy, die nu president van de Verenigde Staten is, op 
25 augustus 1960 - dat was kort voor de verkiezingen - naar New York is gegaan en daar een 
toespraak heeft gehouden voor de zionistische organisatie van Amerika.  In die toespraak 
verklaarde hij, om het tot de kortste vorm te beperken, dat hij de strijdkrachten van de 
Verenigde Staten zou gebruiken om het bestaan van het regime dat in Palestina is ingesteld 
door de zionisten die dat gebied nu bezet houden, te behouden. 

 
Met andere woorden, christelijke jongens zullen uit hun huis worden gerukt, weg van hun 
familie, en naar het buitenland worden gestuurd om in Palestina te vechten tegen de 
christelijke en moslim-Arabieren die alleen maar naar hun huis willen terugkeren. En deze 
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christelijke jongens zullen worden gevraagd om te schieten om deze onschuldige [Arabische 
Palestijnen] mensen te doden die alleen maar willen voldoen aan vijftien resoluties die de 
Verenigde Naties in de afgelopen twaalf jaar hebben aangenomen en die de zionisten oproepen 
om deze mensen naar hun huizen terug te laten keren. 
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Nu, wanneer de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten verschijnen om met de zionisten 
als hun bondgenoten te vechten om de terugkeer te voorkomen van deze mensen die tijdens 
de gewapende opstand van 1948 uit hun huizen werden verdreven door de zionisten die daar 
vanuit Oost-Europa werden getransplanteerd... wanneer dat gebeurt, zullen de Verenigde 
Staten de Derde Wereldoorlog in gang zetten. 

 
Je zegt, wanneer gaat dat gebeuren? Het antwoord is, zodra het probleem tussen Frankrijk en 
Algerije is opgelost, dat dat zal gebeuren. Zodra Frankrijk en Algerije zijn geregeld, zal dat 
gebeuren. Zodra Frankrijk en Algerije hun problemen hebben opgelost en de Arabische wereld, 
of de moslimwereld, geen oorlog meer voert met Frankrijk, zullen ze deze mensen weer in huis 
halen, en als ze dat doen en president Kennedy uw zonen stuurt om daar te vechten om de 
boeven te helpen vast te houden aan wat ze hebben gestolen van onschuldige mannen, 
vrouwen en kinderen, zullen we de Derde Wereldoorlog ontketenen; en als dat begint kunt u 
er zeker van zijn dat we niet uit die oorlog kunnen komen als een overwinnaar. We gaan die 
oorlog verliezen omdat er niet één natie in de wereld is die een van hun zonen met ons laat 
vechten voor zo'n zaak. 

 
Ik weet en spreek met deze ambassadeurs in Washington en de Verenigde Naties - en van de 
negenennegentig landen daar heb ik er misschien zeventig geraadpleegd - en als we in 
Palestina ten strijde trekken om de dieven te helpen het bezit te behouden van wat ze van deze 
onschuldige mensen hebben gestolen, hebben we daar geen man die met ons als bondgenoot 
kan vechten. 

 
En wie zullen deze mensen hebben om hen te steunen, vraag je.  Welnu, vier dagen nadat 
president Kennedy - of hij was toen senator Kennedy - die verklaring aflegde op 28 augustus 
1960, riepen de Arabische naties een bijeenkomst bijeen in Libanon en daar besloten ze de 
regering van Palestina, die sinds de gewapende opstand van de zionisten in 1948 min of meer 
slapend was, te herrijzen of te reactiveren. 

 
Niet alleen dat... ze hebben opdracht gegeven tot de oprichting van het Palestijnse leger, en ze 
boren nu misschien een half miljoen soldaten in dat gebied van de wereld om deze mensen 
terug te leiden naar hun vaderland. Met hen hebben ze als bondgenoten alle naties van de 
zogenaamde Bandung-conferentiegroep. Dat omvat de Sovjet-Unie en elke satelliet van de 
Sovjet-Unie. Het omvat Rood China; het omvat elk onafhankelijk land in Azië en Afrika; 
oftewel tachtig procent van de totale wereldbevolking. Tachtig procent van de 
wereldbevolking. Vier van de vijf mensen op aarde zullen onze vijanden in oorlog met ons zijn. 
En niet alleen zijn ze nu vier van de vijf mensen op deze aarde, maar ze zijn ook de niet-
christelijke bevolking van de wereld en ze zijn de niet-Kaukasiërs... de niet-blanke naties van 
de wereld, en dat is waar we mee te maken hebben. 

 
En wat is de reden? De reden is dat hier in de Verenigde Staten de zionisten en hun mede-
religieuzen de volledige controle hebben over onze regering. Om vele redenen te veel en te 
complex om hier nu op in te gaan - ik zal echter graag vragen beantwoorden om die verklaring 
te ondersteunen - de zionisten en hun mede-religionisten regeren over deze Verenigde Staten 
alsof ze de absolute monarchen van dit land zijn. 

 
Nu zegt u: "Nou, dat is een zeer brede uitspraak", maar laat me laten zien wat er is gebeurd 
terwijl u was - ik wil dat niet verslijten - laat me laten zien wat er is gebeurd terwijl WIJ 
allemaal sliepen. Ik ben inclusief mezelf met jou. We sliepen allemaal. Wat is er gebeurd? 

 
De Eerste Wereldoorlog brak uit in de zomer van 1914. Negentienhonderd en veertien was het 
jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Er zijn maar weinig mensen van mijn leeftijd die 
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zich dat herinneren. Nu werd die oorlog aan de ene kant gevoerd door Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Rusland, en aan de andere kant door Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije. 
Wat is er gebeurd? 
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Binnen twee jaar had Duitsland die oorlog gewonnen: niet alleen nominaal, maar ook 
daadwerkelijk. De Duitse onderzeeërs, die een verrassing voor de wereld waren, hadden alle 
konvooien van de Atlantische Oceaan geveegd, en Groot-Brittannië stond daar zonder munitie 
voor haar soldaten, met een week voedselvoorraad tegenover zich - en daarna, de hongerdood. 

 
Op dat moment had het Franse leger gemarteld. Ze verloren 600.000 van de bloem van de 
Franse jeugd in de verdediging van Verdun aan de Somme. Het Russische leger liep over. Ze 
pakten hun speelgoed op en gingen naar huis, ze wilden geen oorlog meer voeren, ze hielden 
niet van de Tsaar. En het Italiaanse leger was ingestort. 

 
Nu Duitsland - er was geen schot op de Duitse bodem afgevuurd. Geen enkele vijandelijke 
soldaat was de grens met Duitsland overgestoken. En toch was Duitsland hier om Engeland 
vredesvoorwaarden aan te bieden. Ze boden Engeland een onderhandelde vrede aan op wat de 
advocaten een status quo ante basis noemen. Dat betekent: "Laten we de oorlog afblazen en 
alles laten zoals het was voordat de oorlog begon." 

 
Nou, Engeland, in de zomer van 1916 was dat aan het overwegen. Serieus! Ze hadden geen keus. 
Of ze accepteerden deze onderhandelde vrede die Duitsland hen grootmoedig aanbood, of ze 
gingen door met de oorlog en werden volledig verslagen. 

 
Terwijl dat gaande was, gingen de Zionisten in Duitsland, die de Zionisten uit Oost-Europa 
vertegenwoordigden, naar het Britse oorlogskabinet en - ik zal het kort houden, want dit is een 
lang verhaal, maar ik heb alle documenten om te bewijzen dat ik een verklaring afleg als 
iemand hier nieuwsgierig is, of niet gelooft wat ik zeg, dat is helemaal niet mogelijk - de 
Zionisten in Londen gingen naar het Britse oorlogskabinet en zij zeiden: "Kijk hier. Je kunt 
deze oorlog nog winnen. Je hoeft niet op te geven. Je hoeft de onderhandelde vrede die 
Duitsland je nu aanbiedt niet te accepteren. U kunt deze oorlog winnen als de Verenigde 
Staten als uw bondgenoot komt." 

 
De Verenigde Staten waren op dat moment niet in de oorlog. We waren vers; we waren jong; 
we waren rijk; we waren machtig. Zij [Zionisten] vertelden Engeland: "Wij zullen de Verenigde 
Staten als uw bondgenoot in de oorlog brengen, om met u aan uw zijde te vechten, als u ons 
Palestina belooft nadat u de oorlog heeft gewonnen." 

 
Met andere woorden, ze hebben deze deal gemaakt: "We zullen de Verenigde Staten in deze 
oorlog krijgen als uw bondgenoot. De prijs die u ons moet betalen is Palestina nadat u de 
oorlog hebt gewonnen en Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije hebt verslagen. 

 
Nu had Engeland evenveel recht om Palestina aan iedereen te beloven als de Verenigde Staten 
Japan aan Ierland zouden moeten beloven, om welke reden dan ook. Het is absoluut absurd 
dat Groot-Brittannië - dat nooit enige connectie of enig belang of enig recht had in wat bekend 
staat als Palestina - het als munt van het rijk aanbiedt om de zionisten te betalen voor het 
binnenhalen van de Verenigde Staten in de oorlog. 

 
Maar ze deden die belofte, in oktober 1916. Oktober, negentienhonderd en zestien. En kort 
daarna - ik weet niet hoeveel er zich hier herinneren - de Verenigde Staten, die bijna volledig 
pro-Duits waren - volledig pro-Duits - omdat de kranten hier door Joden werden gecontroleerd, 
de bankiers Joods waren, alle massacommunicatiemiddelen in dit land door Joden werden 
gecontroleerd, en ze waren pro-Duits omdat hun volk, in de meeste gevallen afkomstig was uit 
Duitsland, en ze wilden Duitsland de Tsaar zien likken. 

 
De Joden hielden niet van de Tsaar, en ze wilden niet dat Rusland deze oorlog zou winnen. 
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Dus de Duitse bankiers - de Duits-Joden - Kuhn Loeb en de andere grote bankfirma's in de 
Verenigde Staten weigerden Frankrijk of Engeland voor één dollar te financieren. Ze gingen 
aan de kant en 
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zeiden ze: "Zolang Frankrijk en Engeland met Rusland verbonden zijn, geen cent!" Maar ze 
goten geld in Duitsland, ze vochten met Duitsland tegen Rusland, en probeerden het 
tsaristische regime te likken. 

 
Nu diezelfde Joden, toen ze de mogelijkheid zagen om Palestina te krijgen, gingen ze naar 
Engeland en maakten ze deze deal. Op dat moment veranderde alles, zoals het verkeerslicht 
dat van rood naar groen gaat. Waar de kranten allemaal pro-Duits waren geweest, waar ze de 
mensen hadden verteld over de moeilijkheden die Duitsland had om Groot-Brittannië 
commercieel en in andere opzichten te bevechten, waren de Duitsers ineens niet meer goed. 
Ze waren schurken. Het waren Hunnen. Ze schoten op verpleegsters van het Rode Kruis. Ze 
hakten de handen van de baby's af. En ze waren niet goed. 

 
Nou, kort daarna verklaarde Mr. Wilson Duitsland de oorlog. 

 
De Zionisten in Londen stuurden deze kabels naar de Verenigde Staten, naar Justice Brandeis: 
"Ga aan de slag met president Wilson. We krijgen van Engeland wat we willen. Nu ga je aan 
het werk, en je gaat werken aan president Wilson en krijgt de Verenigde Staten in de oorlog." 
En dat is gebeurd. Zo zijn de Verenigde Staten in de oorlog gekomen. We hadden er niet meer 
interesse in. We hadden niet meer recht om er in te zitten dan dat we vanavond op de maan 
moeten zijn in plaats van in deze kamer. 

 
Nu had de oorlog - de Eerste Wereldoorlog - waaraan de Verenigde Staten deelnamen absoluut 
geen reden om onze oorlog te zijn. We gingen daar naar binnen - we werden erin geluisd - als 
ik vulgair mag zijn, werden we erin gezogen - die oorlog alleen maar om de zionisten van de 
wereld Palestina te laten winnen. Nu, dat is iets wat de mensen in de Verenigde Staten nooit is 
verteld. Ze hebben nooit geweten waarom we de Eerste Wereldoorlog zijn ingegaan. Nu, wat is 
er gebeurd? 

 
Nadat we in de oorlog waren geraakt, gingen de Zionisten naar Groot Brittannië en ze zeiden: 
"Nou, we hebben ons deel van de overeenkomst uitgevoerd. Laten we iets op schrift stellen dat 
laat zien dat je je aan je afspraak houdt en ons Palestina geeft nadat je de oorlog hebt 
gewonnen." Omdat ze niet wisten of de oorlog nog een jaar of tien jaar zou duren. Dus 
begonnen ze een bonnetje uit te werken. Het bonnetje had de vorm van een brief en was in 
zeer cryptische bewoordingen gesteld, zodat de hele wereld niet zou weten waar het om ging. 
En dat werd de Balfour-verklaring genoemd. 

 
De Balfour-verklaring was slechts de belofte van Groot-Brittannië om de zionisten te betalen 
wat ze hadden afgesproken als tegenprestatie om de Verenigde Staten in de oorlog te krijgen. 
Dus deze grote Balfour-verklaring, waar je zoveel over hoort, is net zo nep als een biljet van 
drie dollar. En ik denk niet dat ik het nadrukkelijker kan maken dan dat. 

 
Nu, dat is waar alle problemen begonnen.  De Verenigde Staten gingen in de oorlog.  De 
Verenigde Staten verpletterden Duitsland. We gingen daar naar binnen, en het is geschiedenis. 
Je weet wat er gebeurd is. Toen de oorlog was afgelopen en de Duitsers naar Parijs gingen, naar 
de Parijse Vredesconferentie in 1919, waren er 117 Joden, als een delegatie die de Joden 
vertegenwoordigde, onder leiding van Bernard Baruch. Ik was erbij: Ik zou het moeten weten. 
Wat is er nu gebeurd? 

 
Toen de Joden op die vredesconferentie Duitsland in stukken sneden en Europa uitdeelden aan 
al die naties die het recht op een bepaald deel van het Europese grondgebied opeisten, zeiden 
de Joden: "Wat dacht je van Palestina voor ons? En ze hebben voor het eerst, voor zover de 
Duitsers weten, deze Balfour-verklaring opgesteld. De Duitsers realiseerden zich dus voor het 

http://www.sweetliberty.org/issues/wars/wwi.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
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eerst: "Oh, dat was het spel! Daarom kwamen de Verenigde Staten in de oorlog." En de 
Duitsers realiseerden zich voor het eerst dat ze verslagen waren, ze leden deze geweldige 
reparatie die werd geslagen... 
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omdat de Zionisten Palestina wilden en ze vastbesloten waren om het tegen elke prijs te 
krijgen. 

 
Nu, dat brengt ons bij een ander zeer interessant punt. Toen de Duitsers dit beseften, hadden 
ze er natuurlijk een hekel aan. Tot die tijd waren de Joden in geen enkel land ter wereld beter 
af dan in Duitsland. 

 
U had daar Mr. Rathenau, die misschien 100 keer zo belangrijk was in de industrie en financiën 
als Bernard Baruch in dit land. U had Mr. Balin, die eigenaar was van de twee grote 
stoombootlijnen, de Noord-Duitse Lloyd's en de Hamburg-Amerikaanse Lijnen. U had Mr. 
Bleichroder, die de bankier was voor de Hohenzollern familie. U had de Warburgs in Hamburg, 
die de grote koopvaardijbankiers waren - de grootste ter wereld. De Joden deden het erg goed 
in Duitsland. Dat staat buiten kijf. Nu, zo voelden de Duitsers zich: "Nou, dat was nogal een 
uitverkoop." 

 
Het was een uitverkoop die ik het best kan vergelijken - stel dat de Verenigde Staten vandaag 
de dag in oorlog zijn met de Sovjet-Unie. En we waren aan het winnen. En we hebben het de 
Sovjet-Unie verteld: "Nou, laten we stoppen. We bieden u vredesvoorwaarden. Laten we de 
hele zaak vergeten." En plotseling kwam Rood China in de oorlog als bondgenoot van de 
Sovjet-Unie. En ze in de oorlog gooien bracht onze nederlaag met zich mee. Een 
verpletterende nederlaag, met herstelbetalingen die de verbeelding van de mens niet kan 
omvatten. 

 
Stel je voor dat we na die nederlaag zouden ontdekken dat het de Chinezen in dit land waren, 
dat onze Chinese burgers, die al die tijd dachten dat ze trouwe burgers waren die met ons 
samenwerkten, ons verkochten aan de Sovjet-Unie en dat het via hen was dat het Rode China 
in de oorlog tegen ons werd gebracht. Hoe zouden wij ons voelen, in de Verenigde Staten 
tegen de Chinezen? Ik denk niet dat een van hen zijn gezicht op een straat zou durven laten 
zien. Er zouden niet genoeg lantaarnpalen zijn, handig, om voor ze te zorgen. Stel je voor hoe 
we ons zouden voelen. 

 
Welnu, zo voelden de Duitsers zich tegenover deze Joden. "We zijn zo aardig voor ze 
geweest"; en vanaf 1905, toen de EERSTE communistische revolutie in Rusland mislukte en 
de Joden uit Rusland moesten klauteren, gingen ze allemaal naar Duitsland.  En Duitsland 
gaf hen onderdak.  En ze werden heel aardig behandeld. En hier verkochten ze Duitsland aan 
het eind van de rivier zonder enige reden, behalve dat ze Palestina als een zogenaamd "Joods 
gemenebest" wilden hebben. 

 
Nu, Nahum Sokolow - alle grote leiders, de grote namen waarover u vandaag de dag leest in 
verband met het zionisme - SCHREVEN zij IN 1919, 1920, '21, '22 en '23 IN al hun kranten - en de 
pers was gevuld met hun verklaringen - dat "het gevoel tegen de Joden in Duitsland te wijten is 
aan het feit dat zij zich realiseerden dat deze grote nederlaag werd veroorzaakt door onze 
voorspraak en het brengen van de Verenigde Staten in de oorlog tegen hen". 

 
De Joden hebben dat zelf toegegeven. Het was niet zo dat de Duitsers in 1919 ontdekten dat 
een glas Joods bloed beter smaakte dan Coca-Cola of Muenchner Bier.  Er was geen religieus 
gevoel.  Er was geen sentiment tegen die mensen alleen maar vanwege hun geloofsovertuiging. 
Het was allemaal politiek. Het was economisch. Het was allesbehalve religieus. 

 
Het kon niemand in Duitsland schelen of een jood naar huis ging en de tinten naar beneden 
trok en "Shema' Yisrael" of "Onze Vader" zei. Niemand gaf meer om Duitsland dan de 
Verenigde Staten. Nu was dit gevoel dat zich later in Duitsland ontwikkelde te danken aan één 
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ding: dat de Duitsers de Joden verantwoordelijk hielden voor hun verpletterende nederlaag, 
zonder enige reden, omdat de Eerste Wereldoorlog tegen Duitsland werd begonnen zonder 
reden waarvoor zij [de Duitsers] verantwoordelijk waren. Ze waren niets schuldig. Alleen aan 
het succes. Ze bouwden een grote marine op. Ze bouwden de wereldhandel op. 
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U moet zich herinneren, Duitsland, ten tijde van Napoleon, ten tijde van de Franse Revolutie, 
wat het Duitse Rijk bestond uit 300 - driehonderd!  - kleine stadstaten, vorstendommen, 
hertogdommen, enzovoort.  Driehonderd kleine afzonderlijke politieke entiteiten.  En tussen 
die tijd, tussen de periode van... tussen Napoleon en Bismarck, werden ze geconsolideerd in 
één staat. En binnen 50 jaar na die tijd werden ze een van de grootmachten van de wereld.  
Hun marine rekende af met die van Groot-Brittannië, ze deden zaken over de hele wereld, ze 
konden iedereen onderwaarderen en betere producten maken.  En wat gebeurde er?  Wat 
gebeurde er als gevolg daarvan? 

 
Er was een samenzwering tussen Engeland, Frankrijk en Rusland dat: "We moeten Duitsland 
neerhalen", want er is niet één historicus ter wereld die een geldige reden kan vinden waarom 
die drie landen besloten om Duitsland politiek van de kaart te vegen. Wat is er daarna 
gebeurd? 

 
Toen Duitsland zich realiseerde dat de Joden verantwoordelijk waren voor haar nederlaag, 
hadden ze daar natuurlijk een hekel aan. Maar geen haar op het hoofd van een Jood werd 
geschaad. Geen enkele haar. Professor Tansill, van de Universiteit van Georgetown, die toegang 
had tot alle geheime documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, schreef in zijn 
boek en citeerde uit een document van het ministerie van Buitenlandse Zaken, geschreven 
door Hugo Schoenfelt, een jood die Cordell Hull in 1933 naar Europa stuurde om de 
zogenaamde kampen van politieke gevangenen te onderzoeken. En hij schreef terug dat hij ze 
in zeer goede staat vond. 

 
Ze waren in uitstekende conditie; iedereen werd goed behandeld. En ze zaten vol met 
communisten. Nou ja, veel van hen waren Joden, want de Joden waren misschien wel 98 
procent van de communisten in Europa in die tijd. En er waren een aantal priesters, en 
predikanten, en arbeidsleiders, vrijmetselaars, en anderen die internationale connecties 
hadden. 

 
Nu, de Joden probeerden het deksel op dit feit te houden. Ze wilden niet dat de wereld echt 
zou begrijpen dat ze Duitsland hadden uitverkocht, en dat de Duitsers daar een hekel aan 
hadden. 

 
Ze hebben dus wel degelijk passende maatregelen tegen hen [tegen de Joden] genomen. Ze... 
zal ik zeggen, discrimineerden hen waar ze maar konden? Ze schuwden hen. Net zoals wij de 
Chinezen, of de negers, of de katholieken, of iedereen in dit land die ons aan een vijand had 
verraden en onze nederlaag had veroorzaakt. 

 
Nu, na een tijdje, wisten de Joden van de wereld niet wat ze moesten doen, dus belden ze een 
bijeenkomst in Amsterdam.  In juli 1933 waren er joden uit alle landen van de wereld aanwezig.  
En ze zeiden tegen Duitsland: "Je ontslaat Hitler! En je zet elke jood weer in zijn oude positie, 
of hij nu communist was of niet. Zo kun je ons niet behandelen! En wij, de Joden van de 
wereld, roepen u op en dienen dit ultimatum."  Nou, de Duitsers vertelden hen... je kunt het je 
voorstellen. Wat hebben ze dan gedaan? 

 
Ze zijn uit elkaar gegaan, en Samuel Untermyer, als de naam iets betekent voor de mensen 
hier... Wil je een vraag stellen? - Uh, er waren geen communisten in Duitsland in die tijd. Ze 
heetten 'Sociaaldemocraten.) 

 
Nou, ik wil niet gaan voor wat ze heten. We gebruiken nu Engelse woorden, en hoe ze in 
Duitsland werden genoemd is niet erg materieel... maar het waren communisten, want in 1917 
namen DE communisten Duitsland voor een paar dagen over.   Rosa Luxemburg en Karl 
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Liebknecht, en een groep Joden in Duitsland namen de regering voor drie dagen over.  Toen de 
keizer de oorlog beëindigde, vluchtte hij naar Nederland omdat hij dacht dat de communisten 
Duitsland zouden overnemen, net als Rusland, en dat hij hetzelfde lot zou ondergaan als de 
tsaar in Rusland. Dus vertrok hij en ging naar Nederland voor de veiligheid en voor de 
zekerheid. 
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Nu, toen de communistische dreiging in Duitsland werd neergeslagen, was het stil, de joden 
waren aan het werk, probeerden nog steeds terug te komen in hun oude - hun status - en de 
Duitsers bevochten hen op alle mogelijke manieren, zonder een haar op iemands hoofd te 
kwetsen. Net als één groep, de Prohibitionisten, vochten ze tegen de mensen die 
geïnteresseerd waren in drank, en ze bevochten elkaar niet met pistolen, ze deden het op alle 
mogelijke manieren. 

 
Nou, zo vochten ze tegen de Joden in Duitsland. En in die tijd waren er 80 tot 90 miljoen 
Duitsers en waren er slechts 460.000 Joden... minder dan de helft van een procent van 
Duitsland was Joods. En toch controleerden ze alle pers, ze controleerden het grootste deel van 
de economie, omdat ze binnenkwamen en met goedkoop geld - je weet wel, de manier waarop 
de Mark werd gedevalueerd - kochten ze bijna alles op. 

 
Welnu, toen Duitsland in 1933 weigerde zich over te geven, let wel, aan de Wereldconferentie 
van de Joden in Amsterdam, gingen ze uit elkaar en kwam de heer Untermyer terug naar de 
Verenigde Staten - die aan het hoofd stond van de Amerikaanse delegatie en de voorzitter van 
de hele conferentie - en hij ging van de stoomboot naar ABC en maakte een radio-uitzending 
in de hele Verenigde Staten, waarin hij zei: 

 
"De Joden van de wereld verklaren nu een Heilige Oorlog tegen Duitsland. We zijn nu bezig 
met een heilig conflict tegen de Duitsers. En we gaan ze uithongeren om zich over te geven. 
We gaan een wereldwijde boycot tegen hen gebruiken, die hen zal vernietigen omdat ze 
afhankelijk zijn van hun export." 

 
En het is een feit dat tweederde van de voedselvoorziening in Duitsland moest worden 
geïmporteerd, en dat dit alleen kon gebeuren met de opbrengst van wat ze exporteerden. Hun 
arbeid. Dus als Duitsland niet kon exporteren, zou tweederde van de Duitse bevolking moeten 
verhongeren. Er was gewoon niet genoeg voedsel voor meer dan een derde van de bevolking. 

 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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In deze verklaring, die ik hier heb, stond op 7augustus1933 in de NewYorkTimes - een hele 
pagina - dat de heer Samuel Untermyer dat vrijmoedig heeft gezegd:  "deze economische 
boycot is ons middel tot zelfverdediging. President Roosevelt heeft gepleit voor het gebruik 
ervan in de NRA" .  [National Recovery Administration] - wat sommigen van u zich wellicht 
herinneren, waar iedereen geboycot zou worden, tenzij ze zich hielden aan de regels van de 
New Deal, die destijds natuurlijk door het Hooggerechtshof ongrondwettelijk werd verklaard. 

 
Toch verklaarden de Joden van de wereld een boycot tegen Duitsland, en die was zo effectief 
dat je nergens ter wereld iets kon vinden met de woorden "made in Germany" erop. 

 
In feite vertelde een directeur van de Woolworth Company me dat ze miljoenen dollars aan 
serviesgoed en serviesgoed in de rivier moesten dumpen; dat hun winkels werden geboycot. 
Als iemand binnenkwam en een gerecht vond dat "made in Germany" was, werden ze gepekeld 
met borden: "Hitler", "murderer", enzovoort, en zoiets als deze sit-ins die zich in het zuiden 
afspelen. 

 
R. H. Macy, die gecontroleerd wordt door een familie die Strauss heet en die toevallig ook 
Joods is... een vrouw vond daar kousen die afkomstig waren uit Chemnitz, met het opschrift 
"made in Germany". Nou, het waren katoenen kousen. Ze zijn er misschien al 20 jaar, want 
sinds ik de laatste twintig jaar de benen van vrouwen observeer, heb ik geen paar met katoenen 
kousen meer gezien. Dus Macy! Ik zag Macy boycotten, met honderden mensen die rondliepen 
met borden met daarop "MURDERS" en "HITLERITES", enzovoort. 

 
Tot die tijd was er in Duitsland geen enkele haar op het hoofd van een jood gewond geraakt. Er 
was geen lijden, er was geen honger, er was geen moord, er was niets. 

 
Nu, dat... natuurlijk, de Duitsers zeiden: "Waarom, wie zijn deze mensen om een boycot tegen 
ons uit te roepen en al onze mensen werkloos te maken, en onze industrieën tot stilstand te 
brengen? Wie zijn zij om ons dat aan te doen?" Ze hadden er natuurlijk een hekel aan. Ze 
hebben zeker hakenkruizen geschilderd op winkels die eigendom zijn van Joden. 

 
Waarom zou een Duitser naar binnen gaan en zijn geld geven aan een winkelier die deel 
uitmaakte van een boycot die Duitsland zou uithongeren om zich over te geven aan de Joden 
van de wereld, die zouden dicteren wie hun premier of kanselier zou zijn? Nou, het was 
belachelijk. 

 
Dat ging enige tijd door en het duurde tot 1938, toen een jonge Jood uit Polen de Duitse 
ambassade in Parijs binnenliep en een van de ambtenaren [een Duitse ambtenaar] neerschoot, 
waarna de Duitsers echt ruw begonnen te worden met de Joden in Duitsland.  En je vond ze toen 
ruiten breken en straatgevechten houden, enzovoort. 

 
Nu, voor iemand om dat te zeggen - ik hou er niet van om het woord 'antisemitisme' te 
gebruiken omdat het zinloos is, maar het betekent toch iets voor je, dus ik zal het moeten 
gebruiken - de enige reden dat er enig gevoel was in Duitsland tegen joden was dat ze 
verantwoordelijk waren: nummer een, voor de Eerste Wereldoorlog; nummer twee, voor deze 
wereldwijde boycot, en nummer drie - heb ik gezegd voor de Eerste Wereldoorlog, ze waren 
verantwoordelijk? Voor de boycot - en ook voor de Tweede Wereldoorlog, want nadat deze 
zaak uit de hand liep, was het absoluut noodzakelijk dat de Joden en Duitsland hoorns 
insluiten in een oorlog om te zien wie er zou overleven. 

 
Ondertussen had ik in Duitsland gewoond en wist ik dat de Duitsers hadden besloten dat 
Europa christelijk of communistisch zou zijn: er is geen sprake van een tussenweg. Het wordt 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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15-  

christelijk. 
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of het wordt communistisch. En de Duitsers hebben besloten: "We houden het christelijk als 
het mogelijk is". En ze begonnen zich te herbewapenen. 

 
En het was de bedoeling - tegen die tijd hadden de Verenigde Staten de Sovjet-Unie erkend, 
wat ze in november 1933 deden - dat de Sovjet-Unie zeer machtig zou worden, en Duitsland 
realiseerde zich: "Nou, onze beurt zal spoedig komen, tenzij we sterk zijn." Hetzelfde als wij in 
dit land vandaag zeggen: "Onze beurt zal spoedig komen, tenzij we sterk zijn". 

 
En onze regering geeft 83 of 84 miljard dollar van uw geld uit voor de verdediging, zeggen ze. 
Verdediging tegen wie? Verdediging tegen 40.000 kleine Joden in Moskou die Rusland hebben 
overgenomen en vervolgens, op hun slinkse manier, de controle hebben overgenomen van vele 
andere regeringen van de wereld. 

 
Nu staat dit land op de rand van een derde wereldoorlog, waar we geen overwinnaar uit 
kunnen halen, is dat iets wat mijn verbeelding doet wankelen.  Ik weet dat kernbommen 
worden gemeten in termen van megatonen. Een megaton is een term die gebruikt wordt om 
een miljoen ton TNT te beschrijven. Een miljoen ton TNT is een megaton.  Nu, onze 
kernbommen hebben een capaciteit van 10 megaton, oftewel 10 miljoen ton TNT. Dat was toen 
ze vijf of zes jaar geleden voor het eerst werden ontwikkeld. Nu hebben de kernbommen die 
ontwikkeld worden een capaciteit van 200 megaton, en God weet hoeveel megaton de 
kernbommen van de Sovjet-Unie hebben. 

 
Dus, wat staat ons nu te wachten? Als we een wereldoorlog ontketenen die kan uitgroeien tot 
een kernoorlog, is de mensheid klaar. En waarom zal dat gebeuren? Het zal plaatsvinden 
omdat Act III... het gordijn omhoog gaat op Act III. Wet I was de Eerste Wereldoorlog. Wet II 
was de Tweede Wereldoorlog. Acte III wordt de Derde Wereldoorlog. 

 
De Joden van de wereld, de zionisten en hun mede-religionisten overal ter wereld, zijn 
vastbesloten om de Verenigde Staten opnieuw te gebruiken om hen te helpen Palestina 
permanent in stand te houden als steunpunt voor hun wereldregering. Nu, dat is net zo waar 
als ik hier sta, want niet alleen heb ik het gelezen, maar velen hier hebben het gelezen, en het 
is bekend over de hele wereld. 

 
Wat gaan we nu doen? Het leven dat u redt kan van uw zoon zijn. Uw jongens zijn misschien 
op weg naar die oorlog vanavond; en u weet het net zo min als dat u wist dat de Zionisten in 
1916  in Londen een deal sloten met het Britse oorlogskabinet om uw zonen naar de oorlog in 
Europa te sturen. Wist u dat toen? Geen enkel persoon in de Verenigde Staten wist het. U 
mocht het niet weten. 

 
Wie wist het? President Wilson wist het. Kolonel House wist het. Anderen wisten het. Wist ik 
het? Ik had een vrij goed idee van wat er aan de hand was: Ik was liaison van Henry 
Morgenthau, Sr. , in de campagne van 1912 toen president Wilson werd gekozen, en er werd 
daar in het kantoor gepraat. 

 
Ik was 'vertrouweling' van Henry Morgenthau, Sr., die voorzitter was van de financiële 
commissie, en ik was de contactpersoon tussen hem en Rollo Wells, de penningmeester. Dus ik 
zat in deze vergaderingen met president Wilson aan het hoofd van de tafel, en alle anderen, en 
ik hoorde ze trommelen in de hersenen van president Wilson de afgestudeerde 
inkomstenbelasting en wat is uitgegroeid tot de Federal Reserve, en ook indoctrineren hem 
met de zionistische beweging. 

 
Justitie Brandeis en president Wilson waren net zo dicht bij elkaar als de twee vingers aan deze 
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hand, en president Woodrow Wilson was net zo incompetent als het ging om het bepalen van 
wat er aan de hand was als een pasgeboren baby. En zo kregen ze ons in de Eerste 
Wereldoorlog, terwijl we allemaal sliepen. 
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Nu, op dit moment... op dit moment plannen ze misschien deze Derde Wereldoorlog, waarin 
we geen kans maken, zelfs als ze geen kernbommen gebruiken. Hoe kunnen de Verenigde 
Staten - zo'n vijf procent van de wereld - tachtig tot negentig procent van de wereld op hun 
thuisbasis bestrijden? Hoe kunnen we het doen... onze jongens daarheen sturen om afgeslacht 
te worden? Waarvoor? Zodat de Joden Palestina als hun 'gemenebest' kunnen hebben? Ze 
hebben je zo voor de gek gehouden dat je niet weet of je komt of gaat. 

 
Als een rechter een jury aanklaagt, zegt hij: "Heren, elke getuige die u vindt heeft een enkele 
leugen verteld, kunt u al zijn getuigenissen negeren." Dat is correct. Ik weet niet uit welke 
staat u komt, maar in de staat New York spreekt een rechter een jury zo aan. Als die getuige 
één leugen heeft verteld, negeer dan zijn getuigenis. 

 
Nu, wat zijn de feiten over de Joden? 

 
De Joden. Ik noem ze Joden voor jou, omdat ze bekend staan als Joden. Ik noem ze geen Joden. 
Ik noem ze zogenaamde Joden, omdat ik weet wat ze zijn. Als Jezus een Jood was, dan is er 
vandaag de dag geen Jood in de wereld, en als die mensen Joods zijn, dan was onze Heer en 
Verlosser zeker niet een van hen, en dat kan ik bewijzen. 

 
Wat is er nu gebeurd? De Oost-Europese Joden, die 92 procent van de wereldbevolking 
vormen van de mensen die zich Joods noemen, waren oorspronkelijk Khazars. 

 
Ze waren een oorlogszuchtige stam die diep in het hart van Azië leefde. En ze waren zo 
oorlogszuchtig dat zelfs de Aziaten hen uit Azië naar Oost-Europa dreven - en om dit te 
verminderen zodat je niet te veel in verwarring raakt over de geschiedenis van Oost-Europa - 
hebben ze dit grote Khazar koninkrijk opgezet: 800.000 vierkante mijl. Alleen, er was geen 
Rusland, er waren geen andere landen, en het Khazar-rijk was het grootste land in heel Europa 
- zo groot en zo machtig dat wanneer de andere monarchen ten strijde wilden trekken, de 
Khazars hen 40.000 soldaten zouden lenen. Zo groot en machtig waren ze. 

 
Nu waren het fallische aanbidders, wat smerig is. Ik wil daar nu niet op ingaan. Het was hun 
religie zoals die van veel andere heidenen of barbaren elders in de wereld. 

 
Nu werd de [Khazaar] koning zo walgelijk van de ontaarding van zijn koninkrijk dat hij besloot 
een zogenaamd monotheïstisch geloof aan te nemen - ofwel het christendom, ofwel de islam - 
het moslimgeloof - of wat vandaag de dag bekend staat als het jodendom - echt Talmoedisme. 
Dus, zoals het draaien van een topje en het roepen van "eeny, meeny, miney, moe," pikte hij 
het zogenaamde jodendom uit. En dat werd de staatsgodsdienst. 

 
Hij stuurde naar de Talmoedische scholen van Pumbedita en Sura en voedde duizenden van 
deze rabbijnen op met hun leer, en opende synagogen en scholen in zijn koninkrijk van 
800.000 mensen - 800.000 duizend vierkante mijl - en misschien tien tot twintig miljoen 
mensen; en ze werden wat wij noemen Joden. Er was niet één van hen die een voorouder had 
die ooit een teen in het Heilige Land zette, niet alleen in de geschiedenis van het Oude 
Testament, maar ook in het begin van de tijd. Niet één van hen! En toch komen ze naar de 
christenen toe en vragen ze ons om hun gewapende opstand in Palestina te steunen door te 
zeggen: 

 
"Nou, je wilt zeker helpen om Gods uitverkoren volk te repatriëren naar hun beloofde land, 
hun voorouderlijk vaderland, Het is je christelijke plicht. We hebben je een van onze jongens 
gegeven als je Heer en Verlosser. Je gaat nu op zondag naar de kerk, en knielt en je aanbidt een 
Jood, en we zijn Joden." 
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Wel, het waren heidense Khazars die net zo bekeerd waren als de Ieren [werden bekeerd]. En 
het is net zo belachelijk om ze "mensen van het Heilige Land" te noemen, als dat het zou zijn... 
er zijn 54 miljoen Chinese moslims. Vierenvijftig miljoen! En, Mohammed stierf pas in 620 na 
Christus, dus in die tijd hebben 54 miljoen Chinezen de Islam geaccepteerd als hun religieuze 
overtuiging. 

 
Stel je nu voor, in China, 2000 mijl verwijderd van Arabië, waar de stad Mekka ligt, waar 
Mohammed is geboren... stel je voor dat de 54 miljoen Chinezen zich 'Arabieren' noemen. Stel 
je voor! Waarom, je zou zeggen dat ze gekken zijn. Iedereen die gelooft dat die 54 miljoen 
Chinezen Arabieren zijn, moet wel gek zijn. Het enige wat ze deden was een religieus geloof 
aannemen. Een geloof dat zijn oorsprong vindt in Mekka, in Arabië. 

 
Hetzelfde als de Ieren. Toen de Ieren christenen werden, dumpte niemand hen in de oceaan en 
importeerde uit het Heilige Land een nieuwe oogst van inwoners die christenen waren. Het 
waren geen andere mensen. Het waren dezelfde mensen, maar ze hadden het christendom 
geaccepteerd als een religieus geloof. 

 
Nu, deze heidenen, deze Aziaten, deze Turko-Finns... ze waren een mongoloïde ras die uit Azië 
naar Oost-Europa werden gedwongen. Zij ook, want hun koning nam het geloof - Talmoedisch 
geloof - ze hadden geen keus. Net als in Spanje: Als de koning katholiek was, moest iedereen 
katholiek zijn. Zo niet, dan moest je Spanje verlaten. Dus iedereen - ze leefden op het land net 
als de bomen en de struiken; een mens behoorde tot het land onder hun feodale systeem - dus 
ze [Khazars] werden allemaal wat we vandaag de dag noemen, Joden! 

 
Stel je nu eens voor hoe dom het was voor de christenen... voor de grote christelijke landen van 
de wereld om te zeggen: "We gaan onze macht, ons prestige gebruiken om Gods uitverkoren 
volk te repatriëren naar hun voorouderlijk vaderland, hun Beloofde Land." 

 
Nu, kan er een grotere leugen zijn dan dat? Kan er een grotere leugen zijn dan dat? 

 
En omdat ze de kranten, de tijdschriften, de radio, de televisie, de boekuitgeverij controleren, 
hebben ze de ministers in de preekstoel, hebben ze de politici op de zeepkisten die dezelfde 
taal spreken... dus natuurlijk zou je geloven dat zwart wit is als je het vaak genoeg hoorde. Je 
zou zwart niet meer zwart noemen, je zou zwart wit gaan noemen. En niemand kan het je 
kwalijk nemen. 

 
Nu, dat is een van de grote leugens... dat is de basis van alle ellende die de wereld is 
overkomen. Want als ze na twee oorlogen in Europa - de Eerste en Tweede Wereldoorlog - niet 
in vrede en harmonie met de mensen in Europa konden leven, zoals hun broeders in de 
Verenigde Staten leven, waar werden die twee oorlogen dan voor uitgevochten? Moesten ze 
- zoals jij het toilet doorspoelt - omdat ze niet met elkaar konden opschieten, moesten ze dan 
zeggen: "Nou, we gaan terug naar ons vaderland en jullie christenen kunnen ons helpen"? 

 
Ik kan nog niet begrijpen hoe de christenen in Europa zo dom konden zijn, omdat elke 
theoloog, elke geschiedenisleraar, de dingen wist die ik je vertel. Maar ze hebben ze natuurlijk 
omgekocht, ze hebben hun mond volgestopt met geld, en nu... Het kan me niet schelen of je 
dit allemaal weet of niet. Het maakt me niet uit of je al deze feiten kent of niet, maar het maakt 
me wel uit. Ik heb, in mijn familie, jongens die in de volgende oorlog moeten zijn, en ik wil niet 
dat ze gaan vechten en sterven... zoals ze in Korea zijn gestorven. Zoals ze stierven in Japan. 
Alsof ze over de hele wereld zijn gestorven. Waarvoor? 

 
Om boeven te helpen vast te houden aan wat ze hebben gestolen van onschuldige mensen die 



12-  

al honderden en misschien wel duizenden jaren in vredig bezit waren van dat land, die 
boerderijen, die huizen? 
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Is dat de reden waarom de Verenigde Staten ten strijde moeten trekken? Omdat de 
Democratische Partij de staat New York wil - de electorale stemming? Illinois, de electorale 
stemming? En Pennsylvania, de electorale stemming... die worden gecontroleerd door de 
Zionisten en hun mede-religionisten... de machtsverhoudingen? 

 
In New York City zijn er 400.000 leden van de liberale partij, alle Zionisten en hun mede-
religieuzen. En de staat New York ging voor Kennedy met 400.000 stemmen. Nu, ik geef Mr. 
Kennedy niet de schuld. Ik ben dol op Mr. Kennedy. Ik denk dat hij een groot man is. Ik denk 
dat hij ons echt uit deze problemen kan halen als we hem de feiten vertellen. En ik denk dat hij 
veel meer weet dan zijn afspraken aangeven. Hij speelt met de vijand. Zoals wanneer je gaat 
vissen, moet je met de vis spelen. Laat ze eruit en trek ze naar binnen. Laat ze eruit en trek ze 
naar binnen. Maar Mr. Kennedy's vader kennende, en hoe goed hij op de hoogte is van dit hele 
onderwerp, en hoe dicht Kennedy bij zijn vader staat, denk ik niet dat Mr. Kennedy helemaal 
in het duister tast. 

 
Maar ik denk wel dat het de plicht is van elke moeder, elke trouwe christen, elke persoon die 
de verdediging van dit land als een heilig recht beschouwt, dat ze communiceren - niet met 
hun congreslid, niet met hun senator, maar met president Kennedy. En zeg hem: "Ik denk niet 
dat je mijn jongen, of onze jongens, met het uniform van de Verenigde Staten van Amerika en 
onder de vlag die je hier ziet, onze rode, witte en blauwe, moet sturen om daar te vechten om 
te helpen datgene wat ze hebben gestolen in handen te houden". Ik denk dat iedereen niet een 
keer alleen moet schrijven, maar blijf schrijven en laat je vrienden schrijven. 

 
Nu, ik zou eindeloos door kunnen gaan, en je deze dingen vertellen om te ondersteunen wat ik 
je net gevraagd heb te doen. Maar ik denk niet dat het nodig is om dat te doen. Je bent boven 
de gemiddelde groep in intelligentie en ik denk niet dat het nodig is om dit te imponeren. 

 
Maar... Ik wil je nog één ding zeggen. Je praat over... "Oh, de Joden. Waarom de Joden? Het 
christendom. Waarom, we kregen het christendom van de Joden en de Joden gaven ons Jezus, 
en de Joden gaven ons onze religie". Maar weet je dat op de dag van de verzoening die je zo 
heilig voor ze vindt, dat op die dag... en ik een van hen was! Dit is geen gerucht. Ik ben hier 
niet om een oproerkraaier te zijn. Ik ben hier om je feiten te geven. 

 
Als je op de dag van de verzoening een synagoge binnenloopt, het allereerste gebed dat je 
voordraagt, sta je - en dat is het enige gebed waarvoor je staat - en herhaal je drie keer een kort 
gebed. De Kol Nidre. In dat gebed sluit u een overeenkomst met de Almachtige God dat elke 
eed, gelofte of belofte die u in de komende twaalf maanden aflegt - elke eed, gelofte of belofte 
die u in de komende twaalf maanden aflegt - nietig zal zijn. 

 
De eed is geen eed; de gelofte is geen gelofte; het pandrecht is geen pandrecht. Zij zullen geen 
kracht en gevolg hebben, enzovoort, enzovoort. 

 
En verder leert de Talmoed: "Vergeet niet - wanneer je een eed, gelofte en belofte aflegt - het 
Kol Nidre-gebed te gedenken dat je op de Dag van de Verzoening hebt voorgedragen, en dat 
stelt je vrij van de vervulling ervan". 

 
Hoeveel kunt u vertrouwen op hun loyaliteit? Je kunt net zoveel op hun loyaliteit vertrouwen 
als de Duitsers in 1916. 

 
En we gaan hetzelfde lot ondergaan als Duitsland, en wel om dezelfde reden. Je kunt niet 
vertrouwen op zoiets onzekers als het leiderschap dat niet verplicht is een eed, gelofte of 
belofte te respecteren. Nu zou ik nog veel meer dingen aan u kunnen zeggen, maar ik zou een 
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beetje respect hebben voor uw tijd, en u wilt echt, uh, doorgaan met dit alles. Morgen wordt 
een lange dag. 
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Verkort: Freedman blijft spreken over de 'Common Sense' krant. Daarna stelt hij vragen aan 
het publiek]. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Oké, ik zal daar commentaar op geven. Dit is nogal diepgaand, maar jullie hebben 
allemaal een zeer hoge mate van intelligentie, dus ik ga een poging doen. In de tijd van de 
Bijbelse geschiedenis was er een geografisch gebied dat bekend stond als Judea. Judea was een 
provincie van het Romeinse Rijk. Nu stond een persoon die in Judea leefde bekend als Judea, 
en in het Latijn was het Judaeus; in het Grieks was het Judaius. Dat zijn de twee woorden, in 
het Grieks en in het Latijn, voor een Judeaan. 

 
Nu bestaat er in het Latijn en het Grieks geen letter als 'j', en de eerste lettergreep van Judaeus 
en Judaius begint met 'ghu'. Nu, toen de Bijbel werd geschreven, werd hij voor het eerst 
geschreven in het Grieks, Latijn, Panantisch, Syrisch, Aramees... al die talen. Nooit was het 
woord Jood in een van die talen omdat het woord niet bestond. Judea was het land, en de 
mensen waren Judeeërs, en Jezus werd alleen maar als Joods aangeduid. Ik heb die vroege... de 
vroegste beschikbare scripts gezien. 

 
In 1345 dacht een man met de naam Wycliffe in Engeland dat het tijd was om de Bijbel in het 
Engels te vertalen. Er was geen Engelse editie van de Bijbel, want wie kon de Duivel lezen? 
Alleen de geschoolde kerkmensen konden Latijn en Grieks, Syrisch, Aramees en de andere 
talen lezen. Hoe dan ook, Wycliffe vertaalde de Bijbel in het Engels. Maar hij moest erin 
rondkijken voor enkele woorden voor Judaeas en Judaius. 

 
Er was geen Engels woord omdat Judea was overleden. Er was geen Judea. De mensen waren 
dat allang vergeten. Dus gebruikte hij in de eerste vertaling het woord, in de verwijzing naar 
Jezus, als 'gyu', 'jew'. In die tijd was er geen drukpers. 

 
Toen, tussen 1345 en de 17e eeuw, toen de pers in gebruik werd genomen, heeft dat woord 
zoveel veranderingen ondergaan... Ik heb ze allemaal hier. Als je wilt kan ik ze voorlezen.  Dat 
zal ik doen. Dat woord 'gyu' dat in de Wycliffe-bijbel stond werd... eerst was het 'gyu' , dan 'giu' 
, dan 'iu' (omdat de 'i' in het Latijn wordt uitgesproken als de 'j'). Julius Caesar is 'Iul' omdat er 
geen 'j' in het Latijn staat) dan 'iuw' , dan 'ieuu' , dan 'ieuy' , dan 'iwe' , dan 'iow' , dan 'iewe' , 
allemaal in Bijbels zoals de tijd dat deed. Dan 'ieue' , dan 'iue' , dan 'ive' , en dan 'ivw' , en 
tenslotte in de 18e eeuw... ' jew'. Jood. 

 
Alle corrupte en gecontracteerde formulieren voor Judaius, en Judaeas in het Latijn. Nu was er 
niet zoiets als 'Jood', en elke theoloog - ik heb in misschien wel 20 van de meest prominente 
theologische seminaries in dit land lesgegeven, en twee in Europa - was er niet zoiets als 'Jood'. 
Er was alleen Judea, en Jezus was een Jood en het eerste Engelse gebruik van een woord in een 
Engelse bijbel om hem te beschrijven was 'gyu' - Jood. Een gecontracteerde en verkorte vorm 
van Judaeus, net zoals we een laboratorium een 'lab' noemen, en benzine 'gas'... een neiging tot 
verkorting. 

 
Dus, in Engeland waren er geen openbare scholen; mensen wisten niet hoe ze moesten lezen; 
het leek wel een gecodeerd alfabet, dus maakten ze er een kort woord van. Nu is het voor een 
theoloog gewoon belachelijk om te zeggen dat je de Joden geen kwaad kunt doen. Ik wil graag 
weten waar in de Schriften dat staat. Ik wil graag de tekst weten. 
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Kijk naar wat er met Duitsland is gebeurd voor het aanraken van de Joden. Wat zou u, als 
burger van de Verenigde Staten, doen met mensen die u hebben aangedaan wat de 
zogenaamde joden - de Pollacks en Litvaks en Litzianers - niet joods waren, zoals ik u zojuist 
heb uitgelegd. Het waren Oost-Europeanen. 
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die zich had bekeerd tot het Talmoedisme. Er bestond niet zoiets als jodendom. Het jodendom 
was een naam die in de afgelopen jaren aan deze religie werd gegeven en die in de Bijbelse 
geschiedenis bekend staat als de Torah [onhoorbaar]. Geen enkele Jood of opgeleid persoon 
heeft ooit van het Jodendom gehoord. Het bestond niet. Ze haalden het uit de lucht... een 
betekenisloos woord. 

 
Net als 'antisemitisch'. De Arabier is een Semiet. En de christenen hebben het over mensen die 
niet van joden houden als antisemieten, en ze noemen alle Arabieren antisemieten. De enige 
Semieten ter wereld zijn de Arabieren. Er is geen enkele jood die een Semiet is. Het zijn 
allemaal Turkse Mongolen. De Oost-Europese Joden. Ze hebben het publiek gehersenspoeld, 
en als je me uitnodigt om deze dominee te ontmoeten die je deze dingen heeft verteld, zal ik 
hem overtuigen en zal het een stap in de goede richting zijn. Ik ga waar ik ook heen moet om 
hem te ontmoeten. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Ja, mevrouw. Nou... Daar kan ik op antwoorden. Ten eerste, je eerste veronderstelling is 
verkeerd. Je eerste veronderstelling dat alle Joden loyaal zijn aan elkaar is verkeerd. Want de 
Oost-Europese Joden zijn met zoveel mensen in de meerderheid dat ze de indruk wekken dat 
ze het Joodse 'ras' zijn, dat ze het Joodse volk zijn, dat ze het Joodse volk zijn... en de 
Christenen slikken het als een roomsoesje in. 

 
Maar in 1844 riepen de Duitse rabbijnen een conferentie van rabbijnen uit de hele wereld bijeen 
met als doel de Kol Nidre af te schaffen van de religieuze ceremonie van de verzoeningsdag.  In 
Brunswijk, Duitsland, waar die conferentie in 1844 werd gehouden, was er bijna een geweldige 
rel. Een burgeroorlog. 

 
De Oost-Europeanen zeiden: "Wat maakt het ook uit". We moeten Kol Nidre opgeven? Dat 
geeft ons grip op ons volk. We geven ze een franchise, zodat ze de christenen kunnen vertellen: 
'Ga naar de hel'. We maken elke deal die je wilt', maar ze hoeven het niet uit te voeren. Dat 
geeft ons onze greep op onze mensen". Dus, ze zijn niet zo verenigd, en als je het gevoel zou 
kennen dat er bestaat... 

 
Nu, ik zal je ook laten zien uit een officieel document van de man die verantwoordelijk is 
voor... uh, die deze race gedoopt heeft. Hier is een document dat we hebben verkregen uit de 
archieven van de Zionistische organisatie in New York City, en daarin staat het manuscript van 
Sir James A. Malcolm, die - namens het Britse kabinet - onderhandelde over de deal met deze 
Zionisten. 

 
En hier zegt hij dat alle joden in Engeland ertegen waren. De Joden die er al jaren waren, de 
[onhoorbare - waarschijnlijk Sefardim], zij die Portugese en Spaanse ad Nederlandse afkomst 
hadden... die monotheïsten waren en in dat geloof geloof geloofden. Dat was terwijl de Oost-
Europese Joden nog in het hart van Azië rondliepen en vervolgens naar Europa kwamen. Maar 
ze hadden niet meer met hen te maken dan... kunnen we spreken van een christelijk 'ras'? of 
een christelijke religie... of zijn de christenen verenigd? 

 
Dus dezelfde onenigheid is er onder de Joden. En ik zal je in ditzelfde document laten zien dat 
toen ze naar Frankrijk gingen om te proberen de Franse regering die zionistische onderneming 
te laten steunen, er maar één jood in Frankrijk was die er voor was. Dat was Rothschild, en ze 
deden het omdat ze geïnteresseerd waren in de olie en het Suezkanaal. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Freedman: Weet je waarom? Omdat als ze dat niet doen, dan zijn ze opgefokt. Ze komen langs 

en ze vertellen je hoeveel je moet geven, en als je dat niet doet... oh, dan ben je anti- 
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Semitisch. Dan heeft geen van hun vrienden iets met hen te maken, en ze beginnen een 
lastercampagne... en jij moet geven. 

 
In New York city, in het kledingcentrum, zijn er twaalf fabrikanten in het gebouw. En als de 
drive is om Israel Bonds, de United Jewish Drive, te verkopen, zetten ze een groot scorebord 
met de namen van de firma's en tegenover hen, als je het bedrag maakt waarvoor ze je 
neerzetten, zetten ze een gouden ster achter de naam. Dan krijgen de kopers te horen: "Als je 
in dat gebouw komt om iemand op te roepen en ze hebben geen gouden ster, vertel ze dan dat 
je niet van ze koopt totdat ze de gouden ster hebben". ZWARTMAIL. Ik weet niet hoe je het 
anders kunt noemen. 

 
Wat doen ze dan? Ze zeggen dat het voor 'humanitaire doeleinden' is en ze sturen misschien 8 
miljard dollar naar Israël, belastingvrij, fiscaal aftrekbaar. Dus als ze die acht miljard dollar niet 
naar Israël hadden gestuurd, zou zeven miljard ervan naar de Amerikaanse schatkist zijn 
gegaan als inkomstenbelasting. Wat gebeurt er dan? Dat zeven miljard dollar tekort - die 
luchtzak - moeten de goedgelovige christenen inhalen. 

 
Ze leggen een grotere belasting op gas of brood of vennootschapsbelasting. Iemand moet de 
huishoudelijke uitgaven voor de overheid betalen. Waarom laat je deze mensen dan hun geld 
sturen om wapens te kopen om mensen uit hun oude vaderland te verdrijven? En je zegt, "Oh, 
nou ja. De arme Joden. Ze hebben geen plaats om naartoe te gaan en ze zijn hun hele leven al 
vervolgd." Ze zijn nooit vervolgd voor hun religie. En ik wou dat ik hier twee rijen Rabbijnen 
had om me uit te dagen. Nooit, in de hele geschiedenis, zijn ze vervolgd om hun religie. 

 
Weet u waarom de Joden uit Engeland werden verdreven? Koning Edward de Eerste in 1285 

verdreef ze, en ze kwamen nooit meer terug tot de Cromwell-revolutie die door de Rothschilds 
werd gefinancierd. Vierhonderd jaar lang was er geen Jood. Maar weet je waarom ze verdreven 
werden? Omdat het in het Christelijk geloof en het Moslim geloof een zonde is om 'huur' te 
vragen voor het gebruik van geld. Met andere woorden - wat we rente [woekerrente] noemen is 
een zonde. 

 
De Joden hadden dus een monopolie in Engeland en ze rekenden zoveel rente, en toen de 
Heren en Hertogen niet konden betalen, hebben ze [de Joden] in beslag genomen. En ze 
zorgden voor zoveel problemen dat de koning van Engeland zich uiteindelijk tot hun partner 
maakte, want toen ze in beslag kwamen nemen, stootten sommige van deze hertogen de Joden 
af... de geldschieters. Dus de koning zei eindelijk - en dit is allemaal in de geschiedenis, zoek 
Tianson [Tennyson?] of Rourke, de geschiedenis van de Joden in Engeland; twee boeken die je 
in je bibliotheek kunt vinden. Toen de koning erachter kwam wat de problemen waren, en 
hoeveel geld ze verdienden, verklaarde hij zichzelf tot vijftig procent partner van de 
geldschieters. Edward de Eerste. En vele jaren lang kwam een derde van de inkomsten van de 
Britse Schatkist uit de vijftig procent interesse in geldleningen door de Joden. 

 
Maar het werd steeds erger. Zoveel erger dat toen de Heren en Hertogen de geldschieters 
bleven vermoorden, de Koning toen zei: "Ik verklaar mezelf tot erfgenaam van alle 
geldschieters.  Als ze worden vermoord, moet je me betalen, want ik ben zijn enige erfgenaam".  
Dat maakte zoveel moeite, want de Koning moest met een leger het geld gaan ophalen, dus zei 
hij tegen de Joden dat ze eruit moesten komen. Er waren 15.000 van hen, en ze moesten 
uitstappen, en ze gingen naar Ierland, en zo werd Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk. 

 
Toen koning Edward erachter kwam wat ze deden, besloot hij Ierland voor zichzelf te nemen 
voordat iemand anders dat deed. Hij stuurde Robert Southgard met een huurlingenleger en 
veroverde Ierland. Dus, laat me eens zien waar een Jood in welk land dan ook werd vervolgd 
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vanwege zijn religie. Het is nooit gebeurd. Het is altijd hun invloed op de politieke, sociale of 
economische gewoonten en tradities van de gemeenschap waarin ze zich vestigen. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Ja, meneer. Nou, ze zeggen de meeste van die dingen zelf. Het was niet nodig voor Benjamin 
Franklin om het te zeggen. De meeste van die dingen zeggen ze zelf. Maar Benjamin Franklin 
observeerde, en begreep bij horen zeggen, wat er in Europa gebeurde. 

 
Toen Rusland in 920 werd gevormd en geleidelijk aan het koninkrijk van de Chazaren 
omsingelde en hen opnam, vluchtten de meeste welgestelde Chazaren naar West-Europa en 
brachten ze precies die dingen mee waar u en ik bezwaar tegen hebben en veel andere mensen 
bezwaar tegen hebben. De gewoontes, de gewoontes, de instincten waarmee ze werden 
begiftigd. 

 
Toen Benjamin Franklin hen aanduidde als Joden, omdat ze zo heten, en toen de christenen 
voor het eerst hoorden dat deze mensen die uit Rusland vluchtten - wie ze waren - dat ze dit 
Talmoedische geloof hadden beoefend, zeiden de christenen in West-Europa: "Zij moeten de 
overblijfselen zijn van de verloren gegane tien stammen! 

 
En de heer Grutz, de grootste historicus onder de Joden, zei dat - en hij is waarschijnlijk net 
zo'n goede autoriteit op dat gebied als er is.  Dus toen Ben Franklin in de 18e eeuw naar Europa 
kwam, zag hij al de resultaten van wat deze mensen hadden gedaan nadat ze hun vaderland 
hadden verlaten. En elk woord ervan is waar... ze zeggen het zelf.  Ik kan je een half dozijn 
boeken geven die ze hebben geschreven waarin ze hetzelfde zeggen: Als ze geld hebben 
worden ze tirannen. En als ze verslagen worden, worden ze meedogenloos.  Het zijn maar 
barbaren. Ze zijn de afstammelingen van Aziatische Mongolen en ze zullen alles doen om hun 
doel te bereiken. 

 
Welk recht hadden ze om Rusland over te nemen zoals ze dat deden? De Tsaar had negen of 
tien maanden daarvoor al afstand gedaan. Ze hadden geen behoefte aan... ze zouden een 
constitutionele monarchie krijgen. Maar dat wilden ze niet. Toen de constitutionele monarchie 
in november bijeen zou komen, hebben ze hen allemaal neergemaaid en de Sovjet-Unie 
opgericht. 

 
Dat was niet nodig. Maar ze dachten: "Nu is het tijd", en als je in de Encyclopedie Britannica 
kijkt onder het woord 'bolsjewisme', dan vind je daar de vijf wetten die Lenin heeft neergezet 
voor een succesvolle revolutie. Een ervan is: "Wacht op het juiste moment, en geef ze dan alles 
wat je hebt". Het zou je lonen om dat te lezen. 

 
Je zou ook merken dat de heer Harold Blacktree, die het artikel voor de Encyclopedie 
Britannica schreef, stelt dat de Joden de communistische beweging hebben bedacht en 
gecreëerd en gecultiveerd. En dat hun energie hen tot speerpunt van de beweging maakte. 
Harold Blacktree schreef het en niemand wist meer van het communisme dan hij. En de 
Encyclopedie Britannica drukt het al 25 jaar lang. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Ik kan er niet voor pleiten dat je iets misdadigs doet, maar ik kan je dit wel 
vertellen. Je kunt beginnen met wat ik noem een eindeloze ketting. Als je je vrienden kunt 
laten schrijven, objectief gezien, is hier de verklaring: Mr. Kennedy's kantoor gaf me dit zelf. 
Mr. Smith, die Mr. Kennedy opvolgde, nam zijn kantoor over - was in zijn kantoor - en gaf me 
dit. Hij gaf dit op de 25e, en hier staat het: 

 
"Voor vrijlating aan AM (dat betekent ochtendkranten), 25 augustus." "Israël blijft hier. Het is 
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een nationale verbintenis, een speciale verplichting van de Democratische Partij. Het Witte 
Huis moet het voortouw nemen. Amerikaanse interventie. We zullen snel en resoluut optreden 
tegen elke natie in de 
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Midden-Oosten dat zijn buurman aanvalt. Ik stel voor dat we zowel Israël als de Arabische 
landen onze garantie geven dat we met alle kracht en snelheid zullen optreden om elke vorm 
van agressie door welk land dan ook een halt toe te roepen". 

 
Wel, noem je de terugkeer van mensen naar hun vaderland [de Arabische Palestijnen] 
agressie? Gaat Mr. Kennedy dat doen? Stel dat drie miljoen Mexicanen naar Texas kwamen en 
de zes miljoen Texanen naar de woestijnen van Arizona en New Mexico dreven. Stel dat deze 
Mexicanen gewapend naar binnen zijn geglipt - de Texanen zijn ontwapend - en op een nacht 
hebben ze hen allemaal uit Texas verdreven en zichzelf uitgeroepen tot de Republiek van het 
Alamo. Wat zouden de Verenigde Staten zeggen? 

 
Zouden we zeggen dat het agressief is voor deze Texanen om te proberen hun huizen terug te 
krijgen van de Mexicaanse dieven? Stel dat de negers in Alabama in het geheim bewapend 
waren door de Sovjets en 's nachts opstonden en alle blanken in de moerassen van Mississippi 
en Georgia en Florida dreven... hen volledig uit de weg, en zichzelf uitriepen tot de Republiek 
van Ham, of de Republiek van iets anders. Zouden we het agressie noemen als deze mensen, de 
blanken van Alabama, probeerden terug te gaan naar hun huizen? 

 
Zouden we... wat zouden we denken als de Sovjet-Unie zou zeggen: "Nee, die negers bezetten 
ze nu! Laat ze daar!", of "Nee, die Mexicanen zijn in Texas. ze verklaarden zichzelf een 
soevereine staat. Laat ze daar maar zitten. Je hebt genoeg ruimte in Utah en Nevada. Ga ergens 
anders zitten". 

 
Zouden we het agressie noemen als de blanken uit Alabama of de Texanen terug wilden naar 
hun huizen? Dus nu moet u president Kennedy schrijven en zeggen: "Wij beschouwen het niet 
als agressie in de zin dat u het woord gebruikt, als deze mensen naar hun huizen willen 
terugkeren zoals de Verenigde Naties - vijftien keer in de afgelopen twaalf jaar - de zionisten in 
de bezetting van Palestina hebben opgeroepen om de Arabische Palestijnen terug te laten 
keren naar hun vroegere huizen en boerderijen". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Einde van de transcriptie van de toespraak van Benjamin Freedman, gegeven in 1961 in het 
Willard Hotel in Washington, D. C. , namens de toenmalige vaderlandslievende krant van 
Conde McGinley, Common Sense]. 


