A N T I S E M I T I SM E
VO OR BE GI N N E R S
PA K K E T ®
Handleiding door Jamal Ouariachi

Vorige afleveringen in deze serie:
1. De wasknijper – Hanna Bervoets
2. Het scheermesje – A.H.J. Dautzenberg
3. Het elektrische strijkijzer – Duchka Walraet
4. Het papieren zakdoekje – Stephan ter Borg
5. De arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Jan Jaap van der Wal

Dit is een uitgave van Das Magazin
Zomer 2013

A N T I S E M I T I SM E VO OR
BE G I N N E R S PA K K E T ®
De handleiding

I L L U S T R AT I E S : M A R I N A TA D I C

OP VOORHAND

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Antisemitisme Voor
Beginners Pakket®! In deze handleiding leest u hoe u door
het volgen van een eenvoudig stappenplan een onvervalste
antisemiet kunt worden. Een enerverende toekomst ligt
voor u in het verschiet.

ONDERDELEN VAN HET ANTISEMITISME
VOOR BEGINNERS PAKKET®

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Eén handleiding
Eén Hitler-snorretje
Eén hakenkruisvlag
Eén DVD met karaoke-versie van het Horst-WesselLied
Twee voodoopoppetjes in de modellen Leon de Winter en Jessica Durlacher (met bijbehorende naalden)
Eén doosje lucifers met SS-logo

WAARSCHUWING!

Antisemitisme wordt in Nederland maar matig geapprecieerd. Voorkom inbeslagname en houd uw Antisemitisme
Voor Beginners Pakket® uit het zicht. Plaats de afzonderlijke onderdelen na elk gebruik terug in de discreet vormgegeven verpakking.

INLEIDING: WAAROM ANTISEMITISME?

We hebben in Nederland een jodenprobleem. We zien joden
een steeds groter deel van de bevolking uitmaken. In de

4

praktijk betekent dat: steeds meer judaïsme, steeds meer
keppeltjes, steeds meer criminaliteit, verpaupering, uitkeringsafhankelijkheid en middeleeuwse opvattingen. Deze
judaïsering is het grootste gevaar dat ons land bedreigt. Hoe
meer jodendom, hoe minder vrijheid. Het is een ideologie
gelijk aan het fascisme. Leest u de Thora maar eens.
De Partij voor de Vervolging van Minderheden zegt: geen
centimeter ruimte voor het jodendom in Nederland. Dat
betekent dat we met plezier de zegepralen van deze ideologie in onze straten tegengaan: de synagogen, de Davidssterren, de pijpenkrullen etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke
zaken kan prima naar Israël. Graag zelfs.
Een volk dat baas is in eigen land maakt zelf uit wie er
binnenkomt en wie niet. Met het Antisemitisme Voor Beginners Pakket® en de adviezen in deze handleiding kunt u
bijdragen aan een Nederland vrij van de fascistische ideologie die het jodendom is!

HET 11-STAPPENPLAN

Hoe staat u als antisemiet uw mannetje? Hieronder elf
handreikingen.
MELD!
Succesvol antisemitisme staat of valt met een actieve houding. Toen onze partij een meldpunt opende inzake overlast en verdringing op de arbeidsmarkt door Midden- en
Oost-Europese joden draaide onze website overuren. Dat
we onze arbeidsmarkt moeten openstellen voor deze joden
is het zoveelste Brusselse dictaat waaraan wij slaafs moeten gehoorzamen. Op straat zien we de overlast. Menige
Nederlandse bouwvakker of vrachtwagenchauffeur wordt
weggeconcurreerd door een goedkope jood. Maar de elites
in Brussel zien niets. Ze geven hun chauffeur opdracht met
een grote boog om de jodengetto’s heen te rijden. Het plebs
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moet integreren, niet zij.
Stap 1 voor de beginnende antisemiet is dan ook: als u
misstanden door joden waarneemt, meld deze dan bij het
Landelijke Jodenmeldpunt.
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M ARCHEER!
Neem de hakenkruisvlag uit het Antisemitisme Voor Beginners Pakket®, bevestig deze aan een vlaggenstok (optioneel) en marcheer een rondje door uw buurt terwijl u de
vlaggenstok met beide handen voor u uit draagt.

P R OT E S T E E R !
Onder invloed van de snel groeiende jodenbevolking is het
aantal synagogen in Nederland fors toegenomen. Het zijn
er veel. Heel veel. Wat zou het mooi zijn, een Nederland
zonder synagogen. De PVVM zegt daarom dan ook: genoeg
is genoeg.
Verzet u met woord en gebaar tegen de bouw van deze
haatpaleizen. Dreigt men bij u in de buurt een synagoge
te gaan bouwen, dan kunt u terecht op http://www.synagogaweg.nl voor tips op het gebied van bezwaarschriften.
Tevens kunt u aangeven waar bij u in de buurt de bouw van
een synagoge gepland staat.

Z I NG !
Zing dagelijks het Horst-Wessel-Lied. In het Antisemitisme
Voor Beginners Pakket® vindt u de DVD met de karaokeversie van het lied. Marcheren tijdens het zingen wordt
aangemoedigd. Waan uzelf onderdeel van een zingende
massa NSDAP-vrienden!
Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig festem Schritt.
Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit.
Die Straße frei den braunen Batallionen.
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an!
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Zum letzten Mal wird Sturmalarm geblasen!
Zum Kampfe steh’n wir alle schon bereit!
Schon flattern Hitlerfahnen über allen Straßen.
Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!

PRIK!
Prik minimaal twee keer per maand een naald in de voodoopoppetjes die u in het Antisemitisme Voor Beginners
Pakket® vindt. U zult zien dat Leon de Winter en Jessica
Durlacher vervolgens binnen een week te gast zijn in een
Nederlandse talkshow. We weten allemaal hoeveel haat deze
optredens opwekken. Die haat is bijzonder voordelig voor
ons, waarde vrienden!
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PLAK!
Neem plaats voor een spiegel. Verwijder het Hitler-snorretje
uit het Antisemitisme Voor Beginners Pakket® en plak het
over de huidplooi tussen neus en bovenlip. Kijk uzelf indringend aan in de spiegel.

W E E T!
Zorg ervoor dat u altijd over voldoende argumenten beschikt in discussies met voorstanders van het jodendom.
Memoreer passages uit de Thora: de intolerantie, de haat,
het geweld, het zit er op alle mogelijke manieren ingebakken. Mocht u om voorbeelden verlegen zitten, onthoud dan
deze drie passages:
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♦

♦

♦

In Deuteronomium wordt over profeten die een andere boodschap verkondigen dan die van de god van
de joden gezegd: ‘En diezelve profeet, of dromendromer, zal gedood worden.’ (13:5).
Over vrouwen die bij hun huwelijk geen maagd blijken
te zijn: ‘Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot
de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad
zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat
zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in
haars vaders huis.’ (22:21).
Of wat denkt u van deze passage uit Leviticus, over
homoseksualiteit: ‘Wanneer ook een man bij een
manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke
bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij
zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!’
(20:13).

V ER BR AND!
Inmiddels moge duidelijk zijn dat de Thora een fascistisch
geschrift is. Als dit haatverspreidende boek in Nederland
getolereerd wordt, terwijl een integer werk als Mein Kampf
verboden is, dan zijn we helemaal de weg kwijt. Wij zeggen:
verbod op de Thora! U kunt als antisemiet bijdragen door
zoveel mogelijk exemplaren van dit verwerpelijke boek,
ook in de aangevulde versie die we de Bijbel noemen, op
te kopen en te verbranden. U kunt hiervoor de feestelijke
SS-lucifers uit het Antisemitisme Voor Beginners Pakket®
gebruiken.

B OYC OT !
We houden allemaal van een lekker lapje vlees op z’n tijd.
Ook u als antisemiet in spe. Vermijd slagerijen met het
keurmerk ‘koosjer’. Jaarlijks komen zo’n 2.500 van onze
Hollandse runderen, lammeren en kalveren aan hun eind
door een directe halssnede door orthodox-joodse slagers.
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Boycot winkels waarvan u vermoedt dat het vlees via deze
middeleeuwse methode tot stand is gekomen.

O N T K E N N I E T!
In discussies over antisemitisme hebben onze tegenstanders een sterke troef in handen: de Holocaust. Het ontkennen daarvan is helaas nog altijd strafbaar. Wij adviseren u
om op zulke momenten uitgebreid te gapen en vervolgens
het woord ‘Godwin’ te roepen. Dit zal uw tegenstanders
onmiddellijk het zwijgen opleggen. Godwin-zeggen is het
nieuwe Holocaust-ontkennen.

V E RWA R !
Er zijn lieden die beweren dat je niet iedereen over één kam
kunt scheren. Een jood is niet per definitie Israëliër, en een
Israëliër niet per definitie een jood. In Nederland wonen
seculiere joden maar ook orthodoxe joden. Verwarrend allemaal! Maar wees niet bang, vrienden. Verwarring werkt
altijd in uw voordeel. Maak er gebruik van. Haal alle termen door elkaar, zodat u altijd wegkomt met uw uitlatingen. U pakken ze niet!
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