Enkele van de vele antisemitische passages uit Hitlers diamanten
(Aspekt, 2020).
NB: het zijn stuk voor stuk uitlatingen van de auteur* zelf, dus geen citaten
van nazi's uit 1921-1945, of parafrases om hun gedachtegoed uit te leggen.
* Het boek zou geschreven zijn door het 'Enigmacollectief'. Achter deze naam schuilt Theo
Beenen (Eindhoven, 24 november 1958; gemeenteraadslid Leefbaar Eindhoven 2002-2010).

Volgens uitgever Perry Pierik, in een verklaring aan The Post Online,1 zijn de
antisemitische passages “enkele ongelukkige fragmenten die voor meerdere
uitleg vatbaar bleken.”
Dat het echter niet gaat om “enkele ongelukkige fragmenten”, maar om de rode
lijn in dit boek, blijkt uit onderstaande passages – die slechts een kleine selectie
zijn uit vele soortgelijke passages in het ruim vijfhonderd pagina's tellende boek.
Om de ware aard van Hitlers diamanten te tonen, is het helaas noodzakelijk om
een aantal van deze krankzinnige passages hier af te drukken.
Bart FM Droog, Eenrum, 1 september 2020.

“Terwijl de aristocratie en de geestelijkheid in Europa zich dus wentelden in hun
weelde, wellust en waanzin, hadden de Joden en protestanten allang een
verborgen agenda, die in alle stilte als onzichtbaar spinnenweb werd gespannen.
Voor zover wij hebben kunnen reconstrueren, moet dat demonische plan al rond
1100 na Christus in werking zijn getreden.” (blz. 34)
“Maar in werkelijkheid ben je dan in de val gelopen. VAL-S spelen = VAL van
S.atan. Een val waar je de rest van je leven eigenlijk alleen maar dieper in wordt
gezogen en waarin alleen de Grootmeesters der Vrijmetselarij de echte agenda
beheersen.
Men kan het ook wel zien als de blauwdruk voor het hedendaagse W.W.W., een
wijdvertakt wereldnetwerk van Satansgetrouwen die bij voorkeur elkaar de bal
toespelen (…) Een volstrekt pervers systeem dus, maar wel uiterst doeltreffend,
1 In: Bart FM Droog & Jaap van den Born. Het boek 'Hitlers diamanten is antisemitisch geraaskal. The Post Online,
Woerden, 31-08-2020.
https://tpo.nl/2020/08/31/het-boek-hitlers-diamanten-is-antisemitisch-geraaskal/
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want het heeft al vele eeuwen doorstaan en Satans Secret Army groeit
ondergronds gewoon door onder de belofte dat zijn volgers ooit de aarde en al
haar rijkdommen zullen beërven onder de bezielende leiding van een grote
wereldleider conform Joods model.” (blz. 36-37).
“Daarnaast is het hele concept van de vrijmetselarij/Satan gebaseerd op het
constant loeren naar prooien, naar zwakheden bij de ander, ook loeren naar
kansen en uiteraard naar profijt en geldelijk gewin.” (blz. 71)
“LOI (wet) ISRAEL = HATE! Of: ISRAEL = HEL (helder dus) O.T. (oude testament)
= IA (ezel), of: THEOS (god) = LARIE! IL (Israël) = A. of: THEO ISALLER IA! of:
HEILAA (alfa) OS LEITER! of: A.H. LEITE! ISRAEL (de) O.(verwinning) of: ISRAEL
= LEO, HIT (sla) A. (katholieken, Abel, Aso).” (blz. 96)”
“[De vader van Hitler] moet een dubbelleven hebben geleid in een of ander
Joods-protestants Kabbala-netwerk waar men met verve de Satan vereerde
onder gelijkgestemde Heksenmeesters. En we vonden nog meer bewijs voor
deze hypothese. Alois (=56 = Wolf) huwde dus met zijn achternicht Klara (= 43 =
Heks), en 56 x 43 = 24.08 x = 19.2 x = 38 = ADOLF = Dood.” (blz. 98)
“Waarschijnlijk was het A.H. concept het grootste Joods-protestantse
leiderkweekproject ooit sinds Napoleon, die op vergelijkbare wijze ‘gemaakt’
werd tot wie hij was. In het geval van Adolf ging het echter door de interventie
van Klara en Paus Leo 180 graden de andere kant op en kon Aloys [Hitlers vader]
zijn plannen niet meer verwezenlijken en werden Adolf of Alois junior geen
haatdrager voor het Joods-protestante maar juist een Jihadist voor het leven,
voor dat andere geloof, het Katholicisme. Een typisch geval dus van ‘wie een
slangenkuil graaft voor een ander...’” (blz. 109)
“Wat deden al die Joodse mensen, wiens geboorteland het warme MiddenOosten was, nu allemaal plots in dat koude, onherbergzame Rusland anders dan
het koloniseren en het land langzaam van binnenuit uithollen en bezetten? (…)
en waarom moesten die eerste Zionistische congressen uitgerekend in Europa
plaatsvinden en niet gewoon ergens in het Midden-Oosten? (…) Let wel, van ons
mag iedereen wonen waar hij of zij wil op de wereld, echter we hebben een
hekel aan verborgen, op geloofsfanatisme gestoelde, agenda's die enkel en alleen
tot doel hebben om sluipenderwijs andere mensen en volkeren te bekeren en
zelfs te knechten.” (blz. 370)
“De haatzaaiers achter de schermen zoals een Samuel Untermyer die die in
Amerika als een spin in het web zat van de Joods-protestantse vrijmetselarij
aldaar, en al in 1933 namens alle Joden op de wereld de oorlog had verklaard
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aan Nazi-Duitsland.
Een historisch feit dat tijdens de geschiedenislessen in Europa toch vooral wordt
verzwegen. Althans wij wisten niet eens van het bestaan van die man en zijn
bepalende rol in de escalatie van het Joods-Duitse conflict. Samuel was blijkbaar
in die tijd president van de Joods-economische wereldfederatie en een
succesvolle financiële advocaat. Uitgerekend op 6 augustus 19.33 (opgeteld 68 =
de horens van de ram0 riep hij een groot congres bijeen in Amsterdam voor alle
Joodse leiders op de wereld teneinde in de naam van alle Joden de HEILIGE
oorlog te verklaren aan Nazi-Duitsland. (…) Tijdens die haatspeech zei hij onder
meer: 'we would starve them to death', daarmee doelend op Duitsland. (…)
Kortom, dit openlijke optreden van Untermyer was vrij uitzonderlijk in de
verborgen wereld van de vrijmetselarij. Normaal waren zij de grote
manipulatoren achter de schermen die altijd buiten schot bleven en de
lotsbestemming van hun schaapskudde, ook wel de mensheid genoemd, in het
comfort van hun loge's zaten te bekonkelen.” (blz 497-498). ”
“IS moet koste wat kost worden uitgeroeid en de belangrijkste reden daarvoor,
die men u nooit zal vertellen, is dat I-slamitische S-taat, de heilige letters van ISRAEL of zelfs het ruimtestation I-SS had ingepikt. Ja en dan is het plots een echte
'heilige' oorlog met het Joods-protestantse vrijmetselaarkamp natuurlijk” (blz.
501)
Na een passage over een mislukte poging uit 1946 van een aantal Joodse exverzetsstrijders [ https://www.nytimes.com/2016/09/30/world/europe/josephharmatz-dead.html ] om gevangen genomen SS-ers te vergiftigen:
“Die SS-ers zaten in afwachting van hun 'eerlijke' processen onder bewaking van
de Amerikanen opgesloten in de voormalige Nazi-kampen. Volstrekte
eigenrichting dan ook en haat met nog meer haat vergelden vanuit het Joodse
kamp. En de oorsprong van al die haat ligt dan ook al eeuwen besloten in De Ark
van het Verbond, oftewel het centrale, meest heilige, voorwerp in de religie dat
een gouden kruik met manna, de staf van Aäron en de tafelen des Verbonds zou
bevatten. Zoals we al eerder aangaven zijn de getallen leidend in het V.M.
[Vrijmetselaars] systeem, immers meer universeel dan taal en woorden. ARK is
dus opgeteld 30, de 30 van HAAT! Met andere woorden, de Ark was de
verbeelding van alle opgestapelde Joodse haat, gedurende vele eeuwen, jegens
allen, die hen, of hun geloof en ook hun god of Satan niet welgevallig waren.” (blz.
511).
“We danken u dat u ons hebt willen vergezellen op deze waanzinnige speurtocht
die ons tenminste vijf jaar aan research heeft gekost en we spreken de hoop uit
dat er toch bij velen onder u de ogen zijn geopend en dat u niet meer zomaar
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klakkeloos alles wat er om u heen gebeurt voor vanzelfsprekend zult aannemen
en dat eenieder weer zèlf zal gaan nadenken in plaats van om dat maar, uit een
zekere gemakzucht, aan de Wolven in schaapskleren [= de Joods-protestantse
Vrijmetselaars] met een verborgen agenda over te laten. Inmiddels is een
wereldwijde cyberoorlog in volle gang en bespioneren bevriende naties elkaar
volop. Ook de gewone burger zal nauwelijks nog het spiedende
vrijmetselaarsoog kunnen ontlopen.”(blz 518-519)
De Protocollen van de Wijzen van Zion
Dit al lang geleden als vervalsing ontmaskerde antisemitische geschrift, dat
beschrijft hoe Joden de wereld willen overheersen, is volgens Theo Beenen wel
degelijk authentiek. Hij besteedt er zeventien bladzijden (pagina's 168 t/m 184)
vol geraaskal aan.
“Het echte verhaal is dat al die Joodse leiders in Bazel bijeenkwamen voor een
hoger doel, met een volstrekt geheime agenda die angstvallig voor de
buitenwacht verborgen werd gehouden. Dat doel was om de christelijke
maatschappij (lees Katholieken en andere heidenen in hun optiek) omver te
werpen om uiteindelijk tot een wereldheerschappij of Nieuwe wereldorde te
komen. Dit natuurlijk onder leiding van een Joods-protestantse bovenlaag of
intellectuele bevoorrechte elite).” (blz 169)
“De Protocollen beschrijven stap voor stap en in detail hoe er dan geleidelijk tot
die Joods-protestantse wereldheerschappij wereldheerschappij gekomen zou
kunnen worden, en omdat er in de Protocollen ook wordt gerefereerd aan juist
weer de vrijmetselarij was het destijds bij de publicatie ervan in 19.03 voor
velen hèt bewijs dat er een joods-maçonnieke samenzwering of complot zou
bestaan.”(blz 170-171)
“Klaarblijkelijk wordt er ook nog steeds, vanuit een bepaalde belanghebbende
hoek, veel moeite gedaan om dwaalsporen en rookgordijnen te generen
[genereren – TPO] teneinde de Protocollen voor eens en voor altijd naar het rijk
der fabelen te verwijzen.” (blz. 171)
“Maar al die Joodse wereldleiders, zo'n 250 zeer hooggeplaatste en
gezaghebbende personen binnen hun Geloofs-Gemeenschappen, kwamen
natuurlijk niet alleen naar Bazel in 18.97 9nogmaals, opgeteld 11.5 = S.atan is
Alfa of 11 x 5 = Sege of Sieg Satan en Satan zelf is opgeteld 55) voor de lekkere
koffie. Eerder ook om er nog wat Zwitserse bankzaken te regelen voor de
toekomstige N.W.O.[Nieuwe wereldorde]-kas lijkt ons.” (blz. 171)
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“Waarom zijn er dan wel die Protocollen en verder helemaal geen
gespreksverslagen of notulen van dat congres? Omdat Geheime en Liegen nou
eenmaal 52 opgeteld zijn, en omdat 52 ook nog, geheel toevallig ARIES opgeteld
is, oftewel dè Ram, oftewel Satan zelf. (het Bijbelse op de Ramshoorn blazen
etc.).” (blz. 171)
“Vrijmetselarij liep dan ook continu en als een rode draad door de geschiedenis,
onlosmakelijk gekoppeld aan (Joodse-) Religie. Een giftige, haatdragende en
mensenvernietigende cocktail. Zo zal men in het jodendom ook nooit het woord
God opschrijven, maar altijd G'd. Het duurde even voordat we daar de V.M-truc
[V.M. = Vrijmetselaars] van doorhadden, maar die zit hem dus in die volstrekt
onschuldig lijkende komma, of beter APOSTROPH. Pas als je dan anagrammen
gaat maken van de letters G+D+A+P+O+S+T+R+O+P+H volgens hun systeem,
komen er boodschappen tevoorschijn zoals: GOD = TEEF, TORA PESACH! Of
E.E.G. = SEGE, PHARAO DE POET (het geld). En zo nog wat van die haatdragende
boodschappen.” (blz. 172)
Passages uit het voorwoord
Het voorwoord lijkt onschuldig, maar wie na doorworsteling van het hele boek het
voorwoord herleest, ziet dat wat daarin geschreven staat ronduit schokkend is.
Waar de hier in rood getoonde woordcombinaties voor staan wordt onder dit
citaat uitgelegd.
(...) “De ‘gevestigde elite’ is maar al te gretig om hem [Hitler] af te schilderen als
een eenzame gek, een slachter, een psychopaat en zelfs een totale
drugsverslaafde met seksueel perverse neigingen.” (blz 7)
Maar de echte waarheid blijkt niet zo simpel als men ons wil laten geloven.
Natuurlijk veroordelen we ten sterkste alle onmenselijke daden die onder het
Nazi-regime zijn gepleegd. Maar hetzelfde geldt voor de barbaarse daden van
een Stalin die goed was voor 23 miljoen doden (...) een Napoleon die ‘best wel
okay’ was met 6,5 miljoen slachtoffers. (...) Of Dzjengis Kahn met 40-60 miljoen
doden achter zijn naam en die daarvoor zelfs een megaruiterbeeld kreeg in
Mongolië omdat het zo’n geweldige vent en bijna Godheid was. (...) Volgens een
artikel in HP De Tijd zou Hitler persoonlijk ‘slechts’ een derde plaats bezetten
met 17 miljoen slachtoffers op zijn naam.” (blz. 7-8.)
Maar evenzo verwerpen we die mensen of groeperingen met een verborgen
agenda die hun eigen straatje schoon proberen te vegen en er alle baat bij
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hebben om ons een verkeerde gang van zaken voor te schotelen en er dus zelfs
niet voor terugdeinzen om de geschiedschrijving te manipuleren in hun
voordeel.” (blz. 8)
”Stap voor stap zullen we in dit boek dan ook aantonen dat zelfs Hitler slechts
het eindproduct was van een nog veel demonischer systeem dan het Nazisme
en meer doortrapte criminelen dan hijzelf.” (blz 8)
Met de “gevestigde elite”, “de mensen of groeperingen met een verborgen agenda”,
het “nog veel demonischer systeem dan het Nazisme ” en de “meer doortrapte
criminelen dan [Hitler]” worden overduidelijk de “Joods-protestante
Vrijmetselaars” bedoeld – dat is dé rode lijn in dit boek.
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